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

كائنات ارسطويي از طرف عموم پذيرفته شده بود و از همين رو بود كه او به دادگاه تفتيش عقايد 
مـيالدي توسـط پـاپ     1233اصل تفتيش عقايد در واقع اصلي بود كـه در سـال   . فرا خوانده شد

اگر متهم به جـرم خـود اعتـراف    . كم شكلي پليسي به خود گرفت وار نهم بنا نهاده شد و كمگرگ
زنده در  رفت زنده شدند، ولي اگر زير بار نمي كرد در مجازاتش تخفيف قائل مي كرد و توبه مي مي

اي مشهور در تـاريخ   گاليله نمونه عصرِ متفكر ايتالياييِ هم انو برونودجورشد كه  آتش سوزانده مي
  . ميالدي در آتش افكنده شد 1598است كه در سال 

ي گاليله در دادگـاه تفتـيش عقايـد     ي محاكمه هاي تاريخي و علمي درباره ات در كتاببه كرّ
شود، محاكمـه   چه كه امروز از بديهيات علمي شمرده مي ايم كه او به جرم آن ايم، و شنيده خوانده

كدام از متن كامل سخنان گاليلئو گاليله در دادگـاه تفتـيش عقايـد     اما بعيد است هيچ .شده است
اخيـراً در  . ايم كه او در آن دادگاه از باورهاي درست خود برائت جست باخبر باشيم و صرفاً شنيده

ي  خصوص از جنبـه  واخواني يك كتاب قديمي، به اين متن دست يافتم و به دليل اهميت آن، به
سال پس از  35و حدود  1633ها در سال  اين گفته. جا بياورم ، به جا دانستم آن را در اينتاريخي

بيان شده است و مورخان معتقدند اطالع گاليله از سرنوشت او در بيان ايـن   برونوسوزانده شدن 
  . تأثير نبوده است سخنان بي

، هفتاد سـاله، كـه شخصـاً    من گاليلئو گاليلئي، فرزند مرحوم وينچتو گاليلئي، اهل فلورانس«
هـا و اعضـاي    ام، در برابر شما عاليجنابان و قدوسـي مĤبـان، كاردنيـال    براي دادرسي حاضر شده

واالمقام دادگاه جهاني كليساي مسيحيت زانو زده و در حالي كه انجيل مقدس را در برابر چشـم  
ر گذشـته همـواره بـه    كـنم كـه د   كنم، سوگند ياد مـي  و نظر دارم و با دست خود آن را لمس مي

ام، و از خداونـد متعـال اسـتعانت     كليساي مقدس كاتوليك و كليساي حـواري رم اعتقـاد داشـته   



امـا  .  را بـه كـار بنـدم   
ورشيد را مركز عـالم   خ

 پندار ناصحيح به هـيچ  
يـن سـوءظن شـديد و      

هـر مسـيحي    جنابـان و 
ند يـاد كـرده و از ايـن       
مخالف و مغاير با اصول 

ه در آينـده  خورم ك  مي
سوءظني شود خودداري 
ر و الحاد بدانم، او را به 
ـا اقامـت دارم معرفـي    
كه اين دادگـاه مقـدس   
ـده مواعيـد و اقـوال و        

ـ   ه زجـر و شـكنجه و   ن
ط به ايـن نـوع جـرايم    
 عطا فرمايد، و بكند كه 

ليلئي،  مـن گـاليلئو گـا   
صديق باشم؛ و چنانكـه  

را با دست   نامه ين توبه

ش از مرگ موفق شـد  
 كـه در آن بـر همـان       
يادهاي سـاخت جنـين   
ن را محكوم كرد و بـه  
ـه ايـن نظـر واتيكـان     
ط خبرها قرار گرفـت و  

اعطا شـد كـه چهـل     ز

شد، ولي اين مقدمـه در  
ايش كوشندگان  در ست

 مقدمه            

ها م تا مرا ياري فرمايد كه در آينده نيز تعليمات و تبليغات ديني آن
ي غلط كه  طرف دادگاه مقدس مقرر شده است كالً از اين عقيده

پ  و آن را غيرمتحرك دانسته ام تبرّي جويم و از اين پس نيز از اين
 و وجهي دفاع نكنم و آن را تعليم ندهم و با كمال ميـل حاضـرم اي

ج انـد از خـاطر عـالي شـما عـالي      كي را كه به حق بر من روا داشته
رو با خلوص قلب و ايمـاني راسـخ سـوگند ك برطرف سازم؛ و از اين

ي غلط و از اين كفر و زندقه و هرگونه بدعت و پندار ناصوابي كه م
كنم و سوگند ات كليساي مقدس رم باشد ابراز انزجار و بيزاري مي

 كتباً و چه شفاهاً از بيان و اظهار هر مطلبي كه باعث توليد چنين س
ضمناً چنانچه در آينده به زنديقي برخوردم يا كسي را مظنون به كفر

نجـگاه مقدس يا اعضاي واالمقام آن و يا به اسقف ايالتي كـه در آ 
دهم كه هرگونه مجازاتي را ك كنم و قول مي  عالوه سوگند ياد مي
و اگـر احيانـاً روزي، خـداي نـاكرده، در آينـ. عيين نمايد، قبول كنم

ها و يا اظهارات كنوني خود را نقض كنم، در چنين حالي بـه هرگو
ي كه از طرف اسقفان مقدس و يا قوانين عمومي و خصوصي مربوط

بشود كه خداوند مرا ياري و نصرت. شود تن در دهم و تمكين كنم
و. كنم مرا كمـك نمايـد   مقدسي كه آن را با دستان خود لمس مي

دهم كه مؤمن و ص كنم و قول مي وبه و استغفار نموده، قسم ياد مي
دانم؛ و ا  ذكر شد خود را موظف به رعايت اين اقوال و سوگندها مي

  » .ي آن را خوانده و امضا نمودم شته، كلمه به كلمه
وال روح لجوج و سركش گاليله كوتاه نيامد و او پيشي اين اح ا همه

را بـه چـاپ رسـاند علوم جديـد  محرمانه آخرين كتاب خود به نام
جالب آنكه قريب به نيم قرن پيش كه بني. ي راستين خود پاي فشرد

ته شد نيز واتيكان در عصر جديد هم آني آزمايشگاه پي ريخ در لوله
در آن زمان نيز به ظاهر دانشمندان بـ. كنندگان آن پرداخت زمايش

 كردند، ولي اندكي بعد خبر ايجاد يك جنين آزمايشگاهي در سرخط
ادواردز. رابرت جيبه  2010سال ي نوبل پزشكي در  ر آن كه جايزه

  . اندي پيش يكي از پيشگامان ايجاد جنين آزمايشگاهي بود
اي آغاز ش يد عجيب به نظر برسد كه چرا اين كتاب با چنين مقدمه

توان آن را كتابي در ستايش دانايي و ابي است كه در يك كالم مي
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كوشـندگان دانـايي و   ن 
راهي كـه   ـاند  ش گرفته
ر مركز خلقـت   كه تغيي
  .ت باشند

هـاي علـوم    ي از شـاخه
ب را بـراي خواننـدگان     

شود  شونده آغاز مي حبه
ر و پيمـان    تـر   ك آن پـ

 نظر خوش بين ضا خوش
 

ترين برجستهاي از گفتگوهايي با تعدادي از  اين كتاب مجموعه. ست
 مخلص انديشمنداني چون گاليله است كه بر درستي راهي كه پيش

اند گفته. اند پاي فشرده ـاست حتي در برابر جهالت و خرافات باشد
اند بخشي از مركز خلقت  اين كتاب در باب كساني است كه خواسته

ب در پنج فصل تدارك ديده شده اسـت كـه هـر فصـل بـه يكـي
بندي به اين دليل بوده است كه زمينـة انتخـاب اين تقسيم. ص دارد

نامه و حوزة كاري مصاح ز با شرح مختصري از زندگيهر گفتگو ني. د
هاي مرتبط با فيزيـك ه به دليل پيشينة علمي نگارنده برخي از بخش
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