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 مقدمه
هاي گاليله براي ما عادي باشد، ولي بايد توجه كرد كـه در آن زمـان    شايد امروزه انديشه

نظام كائنات ارسطويي از طرف عموم پذيرفته شده بود و از همين رو بود كه او به دادگـاه  
 1233تفتيش عقايد فرا خوانده شد. اصل تفتيش عقايد در واقع اصلي بـود كـه در سـال    

كم شكلي پليسي به خود گرفـت. اگـر    وار نهم بنا نهاده شد و كمميالدي توسط پاپ گرگ
شـدند،   كرد در مجازاتش تخفيـف قائـل مـي    كرد و توبه مي متهم به جرم خود اعتراف مي

متفكـر   انـو برونـو  دجورشـد كـه    زنده در آتش سوزانده مـي  رفت زنده ولي اگر زير بار نمي
مـيالدي در   1598ريخ اسـت كـه در سـال    اي مشهور در تا گاليله نمونه عصرِ ايتالياييِ هم

  آتش افكنده شد. 
ي گاليله در دادگـاه تفتـيش    ي محاكمه هاي تاريخي و علمي درباره ات در كتاببه كرّ

چه كـه امـروز از بـديهيات علمـي شـمرده       ايم كه او به جرم آن ايم، و شنيده عقايد خوانده
متن كامل سخنان گـاليلئو گاليلـه   كدام از  شود، محاكمه شده است. اما بعيد است هيچ مي

ايـم كـه او در آن دادگـاه از باورهـاي      در دادگاه تفتيش عقايد باخبر باشيم و صرفاً شنيده
درست خود برائت جست. اخيراً در واخواني يك كتاب قديمي، به اين متن دست يـافتم و  

جـا بيـاورم.    ني تاريخي، به جا دانستم آن را در اي خصوص از جنبه به دليل اهميت آن، به
بيان شده است و  برونوسال پس از سوزانده شدن  35و حدود  1633ها در سال  اين گفته

  تأثير نبوده است.  مورخان معتقدند اطالع گاليله از سرنوشت او در بيان اين سخنان بي
من گاليلئو گاليلئي، فرزند مرحوم وينچتو گاليلئي، اهل فلورانس، هفتـاد سـاله، كـه    «

هـا   ام، در برابر شما عاليجنابان و قدوسي مĤبان، كاردنيال ي دادرسي حاضر شدهشخصاً برا



 مقدمه                 6

و اعضاي واالمقام دادگاه جهاني كليساي مسيحيت زانو زده و در حالي كه انجيل مقدس 
كنم كه در  كنم، سوگند ياد مي را در برابر چشم و نظر دارم و با دست خود آن را لمس مي

ام، و از  قدس كاتوليك و كليسـاي حـواري رم اعتقـاد داشـته    گذشته همواره به كليساي م
طلبم تا مرا ياري فرمايد كه در آينده نيـز تعليمـات و تبليغـات     خداوند متعال استعانت مي

ها را به كار بندم. اما چون از طرف دادگاه مقدس مقرر شـده اسـت كـالً از ايـن      ديني آن
ام تبرّي جويم  و آن را غيرمتحرك دانسته ي غلط كه خورشيد را مركز عالم پنداشته عقيده

و از اين پس نيز از اين پندار ناصحيح به هيچ صورت و وجهي دفاع نكـنم و آن را تعلـيم   
ندهم و با كمال ميل حاضرم اين سوءظن شديد و خطرناكي را كـه بـه حـق بـر مـن روا      

رو  زم؛ و از ايـن جنابان و هر مسيحي كاتوليك برطرف سا اند از خاطر عالي شما عالي داشته
ي غلـط و از ايـن كفـر و     با خلوص قلب و ايماني راسخ سوگند ياد كرده و از اين عقيـده 

زندقه و هرگونه بدعت و پندار ناصوابي كه مخالف و مغاير با اصول و تعليمـات كليسـاي   
خورم كه در آينده نيز چه كتباً و  كنم و سوگند مي مقدس رم باشد ابراز انزجار و بيزاري مي

چه شفاهاً از بيان و اظهار هر مطلبي كه باعث توليد چنين سوءظني شود خودداري كنم و 
ضمناً چنانچه در آينده به زنديقي برخوردم يا كسي را مظنون به كفر و الحاد بـدانم، او را  
به اين دادگاه مقدس يا اعضاي واالمقام آن و يا به اسقف ايالتي كه در آنجـا اقامـت دارم   

دهم كه هرگونه مجازاتي را كـه ايـن    كنم و قول مي به عالوه سوگند ياد ميمعرفي كنم. 
دادگاه مقدس براي تعيين نمايد، قبول كنم. و اگر احياناً روزي، خـداي نـاكرده، در آينـده    
مواعيد و اقوال و سوگندها و يا اظهارات كنوني خود را نقـض كـنم، در چنـين حـالي بـه      

از طرف اسـقفان مقـدس و يـا قـوانين عمـومي و       هرگونه زجر و شكنجه و مجازاتي كه
خصوصي مربوط به اين نوع جرايم تعيين شود تـن در دهـم و تمكـين كـنم. بشـود كـه       
خداوند مرا ياري و نصرت عطا فرمايد، و بكند كه انجيل مقدسي كه آن را با دستان خـود  

نموده، قسم ياد  كنم مرا كمك نمايد. و من گاليلئو گاليلئي، اينك توبه و استغفار لمس مي
دهم كه مؤمن و صديق باشم؛ و چنانكه در باال ذكر شد خود را موظف  كنم و قول مي مي

را با دست خود نوشته، كلمـه بـه     نامه دانم؛ و اين توبه به رعايت اين اقوال و سوگندها مي
  » ي آن را خوانده و امضا نمودم. كلمه

كوتـاه نيامـد و او پـيش از مـرگ      ي اين احوال روح لجوج و سركش گاليله و با همه
را به چاپ رسـاند كـه در    علوم جديدموفق شد به طور محرمانه آخرين كتاب خود به نام 

آن بر همان باورهاي راستين خود پاي فشرد. جالب آنكه قريب به نـيم قـرن پـيش كـه     
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ي آزمايشگاه پي ريخته شد نيـز واتيكـان در عصـر     بنيادهاي ساخت جنين انسان در لوله
كنندگان آن پرداخت. در آن زمان نيز بـه   ديد هم آن را محكوم كرد و به تكفير آزمايشج

ظاهر دانشمندان به اين نظر واتيكان تمكين كردند، ولي اندكي بعد خبر ايجاد يك جنـين  
ي نوبل پزشكي در سال  تر آن كه جايزه آزمايشگاهي در سرخط خبرها قرار گرفت و جالب

اعطا شد كه چهل سـال و انـدي پـيش يكـي از پيشـگامان       ردزرابرت جي. ادوابه  2010
  ايجاد جنين آزمايشگاهي بود. 

اي آغـاز شـد، ولـي ايـن      شايد عجيب به نظر برسد كه چرا اين كتاب با چنين مقدمه
توان آن را كتابي در ستايش دانـايي و در   مقدمه در باب كتابي است كه در يك كالم مي

با تعدادي از  1گفتگوهايي ةترجم اي از كتاب مجموعه ستايش كوشندگان آن دانست. اين
كوشندگان دانايي و پيروان مخلص انديشمنداني چون گاليله اسـت كـه بـر    ترين  برجسته

راهي كه ممكن است حتي در برابر جهالـت و خرافـات    ـ اند درستي راهي كه پيش گرفته
يـن كتـاب در بـاب كسـاني     اند كه تغيير مركز خلقت است و ا اند. گفته پاي فشرده ـباشد 

  اند بخشي از مركز خلقت باشند. است كه خواسته
هـاي علـوم    كتاب در پنج فصل تدارك ديده شده است كه هر فصل به يكي از شاخه

بندي به ايـن دليـل بـوده اسـت كـه زمينـة انتخـاب را بـراي          اختصاص دارد. اين تقسيم
نامـه و حـوزة كـاري     زنـدگي خوانندگان بازگذارد. هر گفتگو نيـز بـا شـرح مختصـري از     

هـاي   شود كه البته به دليل پيشينة علمي نگارنده برخـي از بخـش   شونده آغاز مي مصاحبه
   تر است. مرتبط با فيزيك آن پر و پيمان

 نظر خوش بين محمدرضا خوش ـتهران 
  

                                                                 
   رو در ارجاعات به آن اشاره نشده است. اين، و برگزيده شده است ديسكاورعمدة گفتگوها از مجلة  1


