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 در ستایش کتاب

»امید آن می رود که داستان گالیله بتواند تاریخچه ی شگفت انگیزی باشد که این کتاب روایت 
می کند - لیکن ما امروزه به داستان او نیاز داریم، زیرا در عصر بعدی انکارِ علِم به مراتب 

خطرناک تری زندگی می کنیم.«
- ایش مک کیبن، نویسنده ی کتاب تردید
»رسم بر این است که در هر مناقشه ای بر سر ادعای ردای حقیقت، طرفین مناقشه از گالیله مدد 
بجویند. لیویو در کتاب گالیله و منکران علم روشی را به ما می آموزد که گالیله با آن حقیقت را 
یافت و آن فرآیندی قوی تر از فن بالغت است: آزمایش. امروزه، ما بیش از هر زمان دیگری 

نیاز داریم بدانیم که چه چیزی نام گالیله را با یافتن حقیقت مترادف کرده است.«
- آدام ریس، ارنده جایزه ی نواش فیزیک
»برای درک بهتر خطر تهدید علم انکاری امروزی، ماریو لیویو برمی گردد و نگاهی می اندازد به 
دانشمندی که با بیشترین انکار همه ی دوران ها رویارو شد و آن دوران زمین به گرد خورشید 
بود. این کتاب سرگرم کننده ما را با دیدگاه منحصربه فرد اخترفیزیکدان درباره ی زندگانی و 
سرنوشت گالیله آشنا می کند و کسانی باید آن را بخوانند که ارج می نهند به سهمی که علم 

در اجتماع دارد.« 
- مارسیا اارتوسیاك، نویسنده ی کتاب سیاهچاله و روزی که ما جهان هستی را یافتیم
»دانشمندان مسحور دست آوردهای علمی گالیله و درگیری او با کلیسای کاتولیك شده و از 
آن ها الهام گرفته اند. در این کتاب، لیویوی اخترفیزیکدان، به شیوه ای عالی این شیفتگی و الهام 
را نه تنها به دانشمندان، بلکه به مردم عادی نیز منتقل می کند. او تأکید می کند که درس مهمی 
که باید از زندگانی گالیله آموخت پلی است که گالیله بر شکاف میان دو فرهنگ، علوم دقیقه 

و علوم انسانی، می زند.«
- موریس ای فینوچیارو، نویسنده ی کتاب محاکمه ارای خردورزی: 
علم، دین، و فرهنگ در ماجرای گالیله

»لیویو وجوه اشتراک میان منکران یافته های علمی گالیله و کسانی را روشن می کند که امروزه 
سند تغییرات آب و هوایی را نادیده می گیرند. واپسین کتاب لیویو، که گیرا، قابل فهم، و پر از 
بینش های هوشمندانه است، مطالب زیادی را پیش روی خواننده می گذارد که به آن ها فکر کند.«
- نشریه ی پاالیشرز ویکلی
»این کتاب، زندگی نامه ی گالیلئو گالیلئی )گالیله(، بینش افزا، مسحورکننده، و روی آن عمیقًا 
تحقیق شده است که نه تنها از شخصیت پیچیده ی وی پرده برداری می کند، بلکه نشان می دهد 

که او انسانی به غایت متفکر و فراتر از روزگاران خود بوده است.« 
- پریاموادا ناتاراجان، استاد اخش اخترلناسی و فیزیک دانشگاه ییش
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پیشگفتار

من که اخترفیزیکدان هستم، همیشه شیفته ی گالیله بوده ام. وانگهی، او نه تنها 
بنیانگذار اخترشناسی و اخترفیزیك است که حرفه ای باستانی را به دریچه ای به 
سوی ژرف ترین اسرار جهان هستی و شگفتی های شکوهمند آن بدل ساخت، 

بلکه مبارزی نستوه و نمادین نیز برای آزادی اندیشه است. 
گالیله با آرایش ساده ای از عدسی های ثابت در دو انتهای استوانه ای توخالی، 
کند.  داریم، دگرگون  آن  را که در  کیهان و جایگاهی  از  را  ما  توانست درک 
از زمان گالیله چهار قرن می گذرد و امروزه ما نبیره ی تلسکوپ گالیله، یعنی 

تلسکوپ فضایی هابل را داریم.
دهه هایی که من به عنوان دانشمند با تلسکوپ هابل کار می کردم )تا سال 
201۵(، بیشتر اوقات از خودم می پرسیدم آن چیست که تلسکوپ هابل را نماد 
یکی از بارزترین پروژه های علمی تاریخ کرده است. دست کم شش دلیل را برای 

محبوبیت هابل یافته ام که بدون ترتیب خاصی از این قرارند:

y  تصاویر باورنکردنی که این تلسکوپ فضایی تولید کرده و خبرنگاری آن را
»کلیسای سیستین عصر علم« نامیده است. 

y  کشف های راستین علمی که هابل در آن ها سهم به سزایی داشته است، از
ترکیبات جوی سیارات برون منظومه ای گرفته تا شتاب گرفتن انبساط کیهانی. 

y  سرگذشت دراماتیك این تلسکوپ. تبدیل شدن آن از آنچه در آغاز شکستی
مصیبت بار به نظر می آمد، به موفقیتی بی نظیر - چند هفته بعد از پرتاب این 

تلسکوپ به فضا خطایی در آئینه ی آن مشاهده شد. 
y  نبوغ دانشمندان و مهندسین با جسارت فضانوردان همراه شد و به آنان کمك

روزرسانی  به  و  آئینه  تعمیر  ناباورانه ی  تکنولوژیکی  چالش های  بر  تا  کرد 
قطعات آن در فاصله ی صدها کیلومتری زمین فائق آیند. 

y  عمر طوالنی تلسکوپ. این تلسکوپ در سال 1990 به فضا پرتاب شد و
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هم اینك که سال 2019 است، کماکان به زیبایی کار می کند. 
y  به را  تلسکوپ  یافته های  که  مؤثری  فوق العاده  امدادی  و  گسترده  برنامه ی 

دانشمندان، عامه ی مردم، و  میان  قابل دسترس، در  شیوه ای کارا، جذاب، و 
مدرسین توزیع می کند. 

آنگاه که زندگانی و آثار گالیله را مطالعه می کردم در کمال حیرت دریافتم که 
همین واژه های کلیدی در ذهن ام تداعی می شوند: تصاویر، کشف ها، درام، نبوغ، 

جسارت، ماندگاری، و گستردگی. 
تصاویر  بود،  کرده  ماه  کره ی  سطح  از  که  رصدهایی  از  گالیله  نخست، 
خیره کننده ای تهیه کرد. دوم، هر چند کشف های بی مانند او درباره ی منظومه ی 
شمسی و کهکشان راه شیری، با قطعیت ثابت نمی کرد که جهان کپرنیکی است 
و زمین به گرد خورشید می گردد، اما پایداری جهان زمین مرکزی بطلمیوسی را 

نابود کردند. 
انجام  در  مثال زدنی اش  نبوغ  گالیله،  زندگانی  شاخص  درام  دست آخر، 
آزمایش هایی در علم مکانیك، جسارت در دفاع از دیدگاه های خود، کامیابی 
فوق العاده اش در انتشار یافته ها و در دسترس قرار دادن آن ها، و این حقیقت 
که ایده های او شالوده ی علم مدرنی شدند که بنا نهاده بود، جملگی حکایت از 

ویژگی هایی دارند که گالیله و داستان او را جاودانه کردند. 
گالیله  درباره ی  دیگری  کتاب  ناچار شدم  من  چرا  که  کنید  تعجب  شاید 
بنویسم، جایی که تعدادی زندگی نامه و تحلیل عالی از آثار او در بازار موجود 
است. برای تصمیمی که گرفته بودم، سه دلیل عمده داشتم. نخست، پی بردم 
تعدادی اندکی از این کتاب ها را کسانی نوشته اند که پژوهشگران اخترشناس و 
اخترفیزیك بودند. به باور من، یا دست کم به این امید که در این آشفته بازار، تنها 
پژوهشگر فعال در اخترفیزیك می تواند چشم اندازی تازه و زنده از گالیله و آثار 
او را به دست دهد. به ویژه، کوشیده ام که در این کتاب کشف های گالیله را در 

چارچوب دانش، ایده ها، و افکار امروزی جای دهم. 
دلیل دوم و مهم ترین دلیل من این است که متقاعد شده ام خوانندگان امروزی 
در شگفت خواهند ماند که داستان گالیله چقدر با آنچه امروزه اتفاق می افتد 
جفت و جور است. در دنیایی مملو از نگرش های ضدعلمی دولتی، دولت مردانی 
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منکر علم در مناصب کلیدی، ناسازگاری های غیرضروری میان علم و دین، و 
گستردگی روزافزون افتراق میان علوم انسانی و علوم دقیقه، داستان گالیله، بیش 
از هر چیز، بیانگر بالقوه ی اهمیت آزادی اندیشه است. در عین حال، پیچیدگی 
خود شخصیت گالیله که در فلورانس دوران پایانی روشنگری در ایتالیا شکل 
آدمی  دستاوردهای  که همه ی  این حقیقت  از  است  کاملی  مثال  است،  گرفته 

بخشی از یك فرهنگ هستند. 
در پایان، باید اذعان کنم که بسیاری از زندگی نامه های عالی و برجسته ی 
گالیله، بخش هایی دارند که حتی برای افراد تحصیل کرده نیز غامض و پرجزئیات 
هستند، چه برسد به مردم عادی غیرمتخصص. هدف ام این است که روایتی دقیق 
و در عین حال جمع وجور از زندگانی و آثار این انسان واالی جذاب فراهم 
آورم. از بعضی جنبه ها، فروتنانه تالش کرده ام در اینجا خواسته های گالیله را 
جامه ی عمل پوشانده باشم. گالیله اصرار داشت بسیاری از یافته های علمی اش 
را )به جای التینی( به زبان ایتالیایی منتشر کند، تا به جای تعداد محدودی آدم 
فرهیخته، هر باسوادی بتواند آن ها را بخواند. امیدوارم توانسته باشم همین کار 

را درباره ی داستان گالیله و پیام مهم او کرده باشم.





۱
لورد اا دلیش

ماه دسامبر سال 1613، روزی سر میز صبحانه در قصر  مدیچی شهر پیزای ایتالیا، 
از دانشجوی سابق گالیله، بندتو  کاستلی، می خواهند تا اهمیت کشف های گالیله با 
تلسکوپ را تشریح کند. در پی آن بحثی درمی گیرد و دوشس بزرگ  کریستینای 
 لورینی،  کاستلی را زیر فشار می گذارد که میان بعضی از آیه های انجیل و دیدگاه 
کپرنیکی که بر اساس آن زمین به دور خورشید ثابت می گردد، تناقض هست. 
دوشس به آیه ی خاصی از کتاب یوشع اشاره می کند که می گوید به خواسته ی 
یوشع، خداوند فرمان می دهد تا خورشید )و نه زمین( در باالی شهر باستانی 
کانانیت گیبون متوقف شود و ماه در مسیرش که به دره ی آیجالون رسید بایستد. 
 کاستلی در نامه ای که به تاریخ 14 دسامبر 1613 به گالیله می فرستد، کل ماجرا 
را برای او تعریف می کند و مدعی می شود که نقش عالم روحانی را »با چنان 
اعتماد به نفس و وقاری« ایفا کرده است که گالیله از شنیدن آن مسرور خواهد 
شد. جان کالم  کاستلی این بود که »مثل نجیب زاده ای امور را رتق و فتق کرده ام.« 
در  زیرا  نمی شود،  قانع  قضایا  کردن  روشن  در  کامیابی  کاستلی  از  گالیله 
نامه ای که به تاریخ 21 دسامبر به وی می نویسد، دیدگاه اش را به تفصیل شرح 
می دهد و عنوان می کند که نباید کتاب مقدس را برای سرکوب علم به کار برد.
]1[ او می نویسد، »به باور من، با هیچ علمی توجیه پذیر نیست که قدرت کتاب 

مقدس تنها در این هدف است که آدمیان را به آن دسته از اقوال و آراء ترغیب 
کند که برای رستگاری و اقناع خرد جمعی آدمی ضروری هستند.«]2[ گالیله به 
سبکی که یکی از ویژگی های نثر اوست، بی درنگ با لحنی طعنه آمیز می افزاید 
که فکر نمی کند »همان خدایی که به ما حس، خرد، و هوش داده است، نخواهد 
ما از این موهبات استفاده کنیم.« خالصه ی کالم، گالیله می گوید آنگاه که میان 
تناقضی ظاهری پدیدار  از طبیعت  کتاب مقدس و تجربه و نمود جاافتاده ای 
می شود، باید کتاب مقدس را به شیوه ای دیگر بازتعبیر کرد. وی اشاره می کند، 
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»به ویژه، درباره ی مطالبی که کتاب مقدس به اختصار از آن ها گذشته و نتیجه ای 
جزئی از آن ها به دست داده است، از جمله اخترشناسی که ]در انجیل[ بخش 
کوچکی به آن اختصاص داده شده و حتی نامی از سیارات به میان نیامده است.« 
هر چند چنین استداللی تازگی نداشت و عالم ربانی، سنت آگوستین، پیش تر 
در قرن پنجم نوشته بود که نویسندگان مقدس قصد نداشته اند علوم تدریس 
کنند »چون چنین دانشی در رستگاری کاربردی ندارد،« اظهارات جسورانه ی 
گالیله، عنقریب او را با کلیسای کاتولیك رویارو می کرد. نامه ای که گالیله به 
بندتو کاستلی نوشته بود تنها سرآغاز راه خطرناکی بود که دست آخر در 22 
ژوئن سال 1633 سبب شد او را »مظنون قطعی ارتداد« قلمداد کنند. روی هم 
رفته، اگر وقایع زندگانی گالیله را از جنبه ی عالیق شخصی اش مطالعه کنیم، 
می بینیم که مسیر کم و بیش U–شکل وارونه ای را طی کرده است و اوج آن اندک 
زمانی پس از کشف های اخترشناختی متعدد وی رخ داده و در پی آن به شدت 
افول کرده است. از قضا، تعیین مسیر سهمی شکل پرتابه ها برای نخستین بار از 

سوی گالیله، منحنی مشابهی دارند. 
به گواه تاریخ، پایان تراژیك گالیله، او را به یکی از قهرمانان برجسته ی تاریخ 
تفکر آدمی بدل کرده است. وانگهی، دانشمندان زیادی نداریم که زندگانی و 
دستاوردهای شان راهی به نمایش نامه ها پیدا کرده باشند )از جمله، نمایش نامه ی 
به یادماندنی زندگانی گالیله، اثر برتولت برشت که نخستین بار در سال 1943 به 
اجرا درآمد(، یا درباره ی آن ها اشعار متعددی سروده شده باشد، یا اپرایی برای 
آن ها ساخته شود. کافی است تا در خانه ی جستجوی گوگل نام »گالیلئو گالیلئی/ 
گالیله« را تایپ کنید و آنگاه نتیجه ی این جستجو تعداد بیش از 36 میلیون سایت 
اینترنتی را پیش روی شما می آورد که آن نیز نشانه ای از تأثیر وی بر دانش بشری 

است که بسیاری از دانشمندان امروزی آرزوی چنین شهرتی را دارند. 
اینشتین درباره ی گالیله چنین می نویسد »او نه تنها پدر فیزیك مدرن، بلکه 
پدر همه ی علوم مدرن است.« اینشتین که در اینجا حرف برتراند راسل، فیلسوف 
علوم  بنیانگذار  »بزرگترین  را  گالیله  نیز  او  که  می کرد  تکرار  را  ریاضیدان،  و 
مدرن«]3[ خوانده بود، می افزاید »کشف و استفاده از خرد علمی« که گالیله کاشف 
آن بود، یکی از »مهم ترین دستاوردهای تاریخ تفکر آدمی« است. این دو متفکر 
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با مجیزگویی میانه ای نداشتند، لیکن ستایش های آن ها شالوده ی استواری داشت. 
گالیله با پیشتازی و تأکید مصرانه بر این که کتاب طبیعت »به زبان ریاضیاتی 
نوشته شده است« و نیز با کامیابی در به هم آمیختن آزمایشگری، ساده سازی، و 
کمی گرایی، توانست تاریخ طبیعی را به معنی واقعی کلمه بازآرایی کند. او تاریخ 
طبیعی را از مجموعه ی روایت های مبهم، کالمی، و درهم و برهمی در قالب 
استعاره ها، به نوعی اثر هنری باشکوه مشتمل بر نظریه های ریاضیاتی دقیق ارتقاء 
داد )آنگاه که دانش معاصر چنین اجازه ای را به آن داد(. از دل این نظریه ها، از 
مشاهدات گرفته تا آزمایش ها، برهان آوری، روش های پذیرفتنی کشف حقایق 
جهان هستی، و کندوکاو مناسبات تازه ای در طبیعت بیرون آمد. ماکس بورن، 
علمی  روش های  و  »نگرش  می گوید  فیزیك،   19۵4 سال  نوبل  جایزه  برنده 
پژوهش های آزمایشگاهی و نظری، طی قرن هایی که از زمان گالیله گذشته است 

یکسان بوده اند و هم چنان یکسان باقی خواهند ماند.«]4[
علی رغم مهارت علمی او، نباید تصور کرد که گالیله انسانی ساده اندیش، 
مهربان، یا از این بابت، حتی آزاداندیشی آرمانی بوده است، یعنی مکتشفی که 
تصادفی درگیر مناقشات الهیاتی شده باشد. گالیله اگر چه به اعضای خانواده اش 
مهر می ورزید و سرسختانه از آن ها حمایت می کرد، نوک تیز قلم اش را به سوی 
دانشمندانی نشانه می رفت که با او موافق نبودند و آن ها را برنمی تافت و به 
مبارزه می طلبید. شماری از متفکران به گالیله برچسب تعصب زدند، هر چند 
علت یکسانی را برای تعّصب وی متصور نشده اند. عده ای علت تعصب گالیله 
را به کپرنیك گرایی او - طرحی که در آن زمین و سیارات دیگر به گرد خورشید 
می گردند - نسبت دادند و عده ای دیگر به خودراست پنداری اش. دیگرانی نیز 
بودند که باور داشتند او کلیسای کاتولیك را می ترساند و نگران بودند که مبادا 
کلیسا اشتباهی در ابعاد تاریخی مرتکب شود و نظریه ای علمی را محکوم کند 
که گالیله قانع شده بود توصیف راستین کیهان خواهد بود. از کسی چون او که 
نه تنها کمر بسته بود تا جهان بینی ای را تغییر دهد که قرن ها پابرجا مانده بود، 
بلکه می خواست رویکردهای کاماًل تازه ای به محتوای دانش علمی را ارائه دهد، 

که کمتر از این ها هم از او انتظار نمی رفت. 
مدیون  را  درخشان اش  علمی  شهرت  از  اعظمی  بخش  گالیله  بی تردید، 
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کشف هایی بود که با تلسکوپ انجام داد و نیز روشی که برای انتشار فوق العاده 
کارآمد یافته هایش به کار برد. به جای این که با تلسکوپ کشتی های در حال 
رفت و آمد یا همسایگانش را تماشا کند، آن را به سوی آسمان ها گرفت و 
توانست شگفتی هایی چند از جهان هستی را کشف کند، از جمله رشته کوه های 
سلسله  بودند،  گردش  در  مشتری  گرد  به  که  قمری  چهار  ماه،  کره ی  سطح 
فازهای سیاره ی زهره که مثل فازهای کره ی ماه متغیر بودند، و این که کهکشان 

راه شیری تعداد بی شماری ستاره دارد. 
فوق العاده  محبوبیت  بر  گواهی  هم  باورنکردنی  دستاورد های  این  حتی 
زیاد گالیله تا به امروز نیست و نیز این واقعیت که گالیله بیش از هر دانشمند 
دیگری )به استثنای آیزاک نیوتون و اینشتین( نماد بارز خیال پردازی و جسارت 
است. فزون بر آن - این که گالیله نخستین کسی بود که قوانین سقوط آزاد 
اجسام را یافت و بنیان گذار مفهوم مهمی چون دینامیك در فیزیك بود - این 
کشفیات در حد و اندازه هایی نیستند که بتوان او را با استناد به آن ها قهرمان 
انقالب علمی قلمداد کرد. دست آخر، آنچه گالیله را از معاصرین اش متمایز 
می کرد، این نبود که او به چه باور داشت، بلکه این بود که او چگونه به این 

باورها دست یافته بود. 
گالیله اساس اعتقادات اش را نه بر پایه ی تسلط شهودی اش، بلکه بر پایه ی 
قراین آزمایشگاهی بنا نهاد )گاهی آزمایش های واقعی و گاهی نیز »آزمایش های 
فکری« - با فکر کردن به نتایج فرضیه ها(. او آمادگی آن را داشت که تشخیص 
هم چنین  او  باشد.  غلط  بسا  چه  بوده،  معتبر  قرن ها  آنچه  که  بپذیرد  و  دهد 
این دوراندیشی را داشت که با قدرت از این ایده دفاع کند که مسیری که با 
قوانینی  به  نوعی حقیقت علمی می رسد، دست آخر  به  آزمایش گری صبورانه 
ریاضیاتی می انجامد که همه ی واقعیت های مشاهده شده را در فرشینه ای هماهنگ 
به یکدیگر پیوند می دهد. از این رو می شود گالیله را به یقین یکی از کاشفان 
چیزی دانست که امروزه آن را روش علمی می نامیم]۵[ و آن رشته مراحلی است 
که به طور آرمانی )و به ندرت واقعی( باید پیمود تا نظریه ی تازه ای تدوین کرد یا 
به دانش پیشرفته تری دست یافت. دیوید هیوم، فیلسوف تجربه گرای اسکاتلندی، 
در سال 17۵9 گالیله را با تجربه گرای معروف دیگری چون فیلسوف و دولت مرد 
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انگلیسی فرانسیس بیکن، این گونه مقایسه کرد، »بیکن از دور به جاده ی منتهی به 
فلسفه ی راستین اشاره می کرد و گالیله نه تنها آن را به دیگران نشان داد بلکه خود 
در آن به پیشرفت های شایانی نائل آمد. مرد انگلیسی هندسه را نادیده گرفت، اما 
مرد فلورانسی هندسه را زنده کرد، در آن پیش تاخت، و نخستین کسی شد که 

آن را همراه با آزمایش درباره ی فلسفه ی طبیعی به کار برد.« 
رخ  در خالء  نمی توانسته  داشت  گالیله  که  بینش های چشمگیری  همه ی 
داده باشد. چه بسا بشود حتی استدالل کرد که سن نیست که انسان ها را شکل 
می دهد، بلکه انسان ها هستند که سن را شکل می دهند. هنریش ولفلین تاریخدان 
هنر می نویسد]6[ »حتی استعدادهای اصیل نیز نمی توانند از مرزهایی بگذرند که 
تاریخ تولدشان مشخص کرده است.« حال، گالیله در چه پس زمینه ای شعبده بازی 

منحصربه فردش را به اجرا درآورد و تولید کرد؟ 
گالیله در سال 1۵64، چند سال قبل از مرگ هنرمند بزرگ میکل آنژ )و نیز 
به جهان  آمد( چشم  دنیا  به  نمایش نامه نویس  همان سالی که ویلیام شکسپیر 
گشود. وی در سال 1642، تقریباً یك سالی قبل از تولد نیوتون، از دنیا رفت. 
برای این که پی ببریم که مشعل فرهنگ، دانش، و خالقیت همیشه از نسلی 
به نسل بعدی دست به دست می شود، الزم نیست باور کنیم - نباید هم باور 

کنیم - که روح کسی که مرده است در بدن تازه ای حلول می کند. 
از بسیاری جهات، گالیله مثالی بود از محصول اواخر عصر روشنگری. به 
قول جورجیو ُد سانتیالنای گالیله شناس]7[ »هر انسان گرای کالسیك، می کوشد تا 
فرهنگ اش را از ایده های علمی جدید آگاه سازد.« وینچنزو ویویانی، واپسین 
شاگرد و نخستین زندگانی نویس گالیله، درباره ی استادش چنین می نویسد، »او 
مطالب خوبی را که در فلسفه و هندسه نوشته شده بود ستایش می کرد تا اذهان را 
با نظام فکری آن ها و چه بسا باالتر از آن روشن سازد و آگاه کند و در عین حال 
می گفت که درهای اصلی ورود به گنجینه ی بسیار غنی فلسفه مادی، مشاهدات و 
آزمایش ها هستند که تنها با کلیدهایی باز می شوند که حس های ما در اختیارمان 
می گذارند و ما را به ناب ترین ها و عالی ترین ها می رسانند.« دقیقاً همین حرف ها 
را دانشمند همه فن حریف سده ای قبل تر، لئوناردو دا وینچی، نیز می زد و بر آنانی 
برمی آورد]8[  فریاد  برمی تافت و  او را کسی نمی خواند  که می گفتند کتاب های 


