ﻣﺮوری ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺸﻔﯿﺎت ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ؛ ﻓﯿﻠﺴﻮف و
رﯾﺎﺿﯿﺪان اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ]ﺑﺨﺶ دوم-ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺟﻤﻌﻪ ۳۰ ،آذر ۱۳۹۷
ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ،رﯾﺎﺿﯿﺪان ،ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس و داﻧﺸﻤﻨﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی  1564ﺗﺎ  1642ﻣﯿﻼدی
ﻣﯽ زﯾﺴﺖ و در دوران ﺣﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﺘﻌﺪدی را رﻗﻢ زد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﺳﻮی ﮐﻠﯿﺴﺎ روﺑﺮو ﺷﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ اول اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﺎورد ﻫﺎ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت اﯾﻦ داﺷﻨﻤﻨﺪ

ﭘﺮداﺧﺘﯽ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت او ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﺮﺧﻮرد و ﭘﺎﯾﺎن
زﻧﺪﮔﯽ اش ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ
اﺻﻮل اﯾﻨﺮﺳﯽ
ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ اﺻﻮل اﯾﻨﺮﺳﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ آن اﻋﻤﺎل ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ )ﺷﺘﺎب ﺻﻔﺮ( و در ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اول ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺪل ﺷﺪ.

ﺗﺌﻮری ﻧﺴﺒﯿﺖ
اوﻟﯿﻦ ﺗﺌﻮری ﻧﺴﺒﯿﺖ را اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﻂ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

رواﺑﻂ ﻧﻮﺳﺎن آوﻧﮓ
در ﻣﻮرد آوﻧﮓ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻊ زﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎن آوﻧﮓ ﺑﺎ ﻃﻮل آوﻧﮓ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و ﻣﺴﺘﻘﻞ
از ﺟﺮم ﺟﺴﻢ وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻧﺦ اﺳﺖ .ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آوﻧﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن
)ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ( ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮود اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﮑﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد
ﻃﺮﺣﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ را ﻧﺸﺎن داد.

در زﻣﺎن ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﺮاع ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای زﻣﺎن ﺳﻨﺠﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﺒﺾ
ﺧﻮدش ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ روش دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد؛ او ﻣﯿﺰان آﺑﯽ ﮐﻪ از
ﯾﮏ ﺳﻮراخ ﻇﺮف ﺑﻪ ﻣﺨﺰن دﯾﮕﺮی ﻣﯽ رﯾﺨﺖ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر
اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮر را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی اﯾﻦ اﻋﺪاد
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻋﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎی اﯾﻦ اﻋﺪاد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﺗﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﺪاد ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎﻣﻞ )… –  (1 – 4 – 9 – 16 – 25ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻋﺪاد
ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺧﻮد ﻋﻀﻮ دارد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎرادوﮐﺲ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .او ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﺪد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ زوج ﻣﺮﺑﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻫﺮ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎوی ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ
در دوران ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن داد و ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در آن دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ

اﺳﺎس ﻧﮕﺮش ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ در ﺣﻮزه داﻧﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد اﮔﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را اﻋﻼم ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ در  1613زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  49ﺳﺎل داﺷﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ .او ﮐﺘﺎب »ﯾﺎدداﺷﺘﯽ روی ﻟﮑﻪ
ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی« را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ روی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﯾﺪه را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻣﻌﻤﻮل آن زﻣﺎن ،اﯾﻦ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ و در واﻗﻊ زﻣﯿﻦ در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﯿﮑﻼس ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ ،ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس
ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ-آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  1543در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺤﻮری را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ
ﻗﺒﻞ ﺗﺮ از آن ارﺳﻄﻮ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن در  18ﻗﺮن ﭘﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد اﻣﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻤﻮم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد.

در ﺳﺎل  1615ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ واژه ﻫﺎی اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ ﻣﺪرن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .در 1616
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﺪم ﺗﺄﺪ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ آن ﮔﺮﻓﺖ .در 1620
اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل وﯾﺮاﯾﺶ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎب ﺗﺄﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر در ﮐﺘﺎب ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮﻧﯿﮏ
درﺑﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺣﺬف ﺷﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﺮات
ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ.
در  1632ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﻠﻮراﻧﺲ اﺟﺎزه اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ را داد اﻣﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی رم از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری

ً
ﻇﺎﻫﺮا در آن ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ
ﺧﻮدداری ﮐﺮد .ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ »ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ در ﺑﺎب دو ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن« ﺑﻮد و
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺤﻮری اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ در  1633ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﺑﻪ رم اﺣﻀﺎر ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﮐﻔﺮ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﮐﺘﺎب ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم را رد ﮐﺮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﺪه
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ارﺗﺪاد اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺗﻘﻠﯿﻞ داده ﺷﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ او ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪن داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی او از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ در ﺑﺎب دو ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻫﻠﻨﺪ ،آﻟﻤﺎن ،اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ،ﺳﻮﺋﯿﺲ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ در آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب
ﻫﺎی ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن آزاد ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﻣﻮرﺧﺎن ﻧﺎﻣﻪ ای را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﻼش ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﻧﺮم ﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻊ
او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ داد .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﭼﺮﺧﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ای از ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دادﮔﺎه رم
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ زﺑﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺗﺎ او را در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ
ﮐﺸﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ زﺑﺎن ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻐﺮ داده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﺠﺎزات
ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،دو ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﺑﺮای  8ﺳﺎل )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ  9ﯾﺎ  10ﺳﺎل( ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﻓﻠﻮراﻧﺲ
ﻣﺤﺪود ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اﯾﻦ دوران اﺟﺎزه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را داﺷﺖ .اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ در

ﺳﺎل  1638ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد» :اﺛﺒﺎت ﻧﻘﻠﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ارﺗﺒﺎط دو ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ« )Discourses
.(and Mathematical Demonstrations Relating to Two New Sciences

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪ رﺳﯿﺪ و در آﻧﺠﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﮐﺘﺎب
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﭘﺮدازی درﺑﺎره

آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد.

ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﯿﻠﺘﻮن ،ﺷﺎﻋﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ در  8ژاﻧﻮﯾﻪ  1642در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  77ﺳﺎل داﺷﺖ و در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،در
ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ از ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﮐﺮد ﯾﺎ اﺟﺎزه داد ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  1835ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

