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 1جاليليو جاليلي

 
 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 محمد صديق أمونترجمة: 
 
 
 
 

جم لد.  ، والمنشور عىل جاليلي، حياته وأعماله وقصته مع الكنيسةجاليليو ، حول بيتر ماكمر مقدمة: هذا نص متر

ي الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفة)
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ي هذا الرابط(. ننوه بأن التر

قد ، والتر

 عن 
ا

ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى  النسخة الدارجةتختلف قليًل للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د  . إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للتر

 

 

                                                           
1 Machamer ,Peter" ,The Stanford Encyclopedia of PhilosophyGalileo Galilei",  (Summer 2017 Edition ,)

Edward N .Zalta (ed ,).URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/galileo / .> 
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شخصية حمورية يف اتريخ العلم. كما اعُتِبرَ يف كثري من تواريخ ( 1642–1564لطاملا كان جاليليو جاليلي )
الفلسفة، أحَد أهم شخوص الثورة العلمية يف القرن السابع عشر إن مل يكن األهمَّ إبطالق. حيث ال تزال 

، ومنهجية العلم مثاراً للجدل بعد أكثر من  عام.  400أعمالُه يف الفيزايء )أو الفلسفة الطبيعية(، وعلمر الفلكر
إنَّ دور جاليليو يف نشر نظرية كوبرنيكوس، وما القاه بعُد من متاعَب وحماكماٍت من قبل الكنيسة الكاثوليكية، 
هي حوادُث تستدعي أن تعاَد روايُتها من جديد. هتدُف هذه املقالة إىل تزويد القارئ بنظرة شاملة على هذه 

 لنظر على ُحججه فيما خيصُّ طبيعة املادة.  اجلوانب من حياة جاليليو وأعماله، من خالل تركيز ا

 

 ( ترمجُة موَجزٌة.1•

 ( متهيد ونبذة عامة.2•

 ( قصة جاليليو العلمية.3•

 ( جاليليو والكنيسة.4•

 قائمة املراجع.• 

 أدوات أكادميية.• 

 مصادر أخرى على اإلنرتنت.• 

 مواضيع ذات صلة.• 

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  3

 

 ( ترمجٌة موجزة1

يف مدينة بيزا اإليطالية. وحني تويف  1564جاليليو يف اخلامس عشر من الشهر الثاين )فِباير( من عام ولرَد  
-24ص ،Machamer 1998)ولكن انظر اخلالف يف التاريخ يف 1642يف الثامن من شهر يناير سنة 

ٍد، لكن عند وفاته كان (، كانت شهرتُه متأل اآلفاق. فقبل جاليليو مل يكن للعلم كما نعرفُه اليوَم أي وجو 25
 العلم قد أخذ يصبح شيئاً فشيئاً ختصصاً مستقاًل ونظاماً فلسفياً له مصطلحاتُه ومنهُجُه.

إىل مدينة فلورنسا، وقتئٍذ أراد أن يكون قسيساً فبدأ الدراسة  1572انتقل جاليليو مع أسرته يف عام 
لدراسة الطب. مل يكمل دراسته للطب أيضاً، ولكنَّه  الالزمة لذلك لكنَّه سرعان ما تركها، ليلتحق جبامعة بيزا

عامل الرايضيات اخلاص ببالط إقليم توسكاين. بعد ذلك زار  2بداًل من ذلك تتلمذ على أوستيليو ريتشي
. يف تلك 4كما بدأ مبراسلة جويدوابلدو دال مونيت،  3جاليليو روما ليلتقي عامَل الرايضيات كريستوفر كالفوس

، ُعنيّر 1589الفرتة، التمَس جاليليو وظيفًة يف مدينة بولونيا، لكّن طلَبه رُفَض. ُُثَّ بعد بضع سنني وحتديداً يف 
ُعنيّر  1592أستاذاً للرايضيات يف جامعة بيزا. ويف عام  -مبساعدة كٍل من )كالفوس و دال مونيت(  -جاليليو
، اليت أجنبت 5للرايضيات يف جامعة ابدوفا. هناك التقى مارينا جامبا  أستاذاً  -أبجر أعلى هذه املرة -جاليليو

 (.1606فينسينزو يف سنة )، و 1601، وليفيا يف سنة 1600له ثالثة أبناء، وهم فرجينيا يف عام 

كذلك أجنز معظم إنتاجه يف امليكانيكا. ويف   ،إاّبن إقامته يف ابدوفا اشتغل جاليليو على التلسكوب
النسخَة  (Hessler and DeSimone 2013) انظر يف- «رسول النجوم»شر رسالته ن 1610سنة 

-املوجودة يف مكتبة الكونغرس، والندوة اليت ُعقرَدْت ملناقشة تفاصيلها« رسول النجوم»طبق األصل ملخطوطة 
حىت  ،. يف تلك الفرتة عمل جاليليو جاهداً يف سبيل نيل منصب يف قصر دوق إقليم توسكاين، دي مديتشي

أنّه أطلق اسم مديتشي على أقمار كوكب املشرتي اليت اكتشفها. سرعان ما تكللت مساعي جاليليو ابلنجاح 
                                                           

2 (Ostilio Ricci ) 
3 (Christopher Clavius) 
4 (Guildobaldo del Monte) 
5 (Marina Gamba) 
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يف  -بال مهاٍم تدريسيٍة  -حيث ُعنّي فيلسوفاً وعامل رايضيات خاصاً بقصر الدوق، كما أضيف إليه منصٌب 
ذكر منها أنه مل يعد يُطرق تدريس هذا العدد ، وفاجامعة بيزا. كان لدى جاليليو أسباٌب كثريٌة تدفعه ملغادرة ابد

أقّرت الكلّية  1610وأنَّ مذاَق اخلمرر يف منطقة فينيسا عموماً مل يَرْق له. يف أواخر سنة  ،الكبري من الطالب
ما توصل إليه جاليليو ابستخدام التلسكوب من مالحظات.  -اليت كان يدّرُس فيها كالفوس  -الرومانية يف روما

حتت اسم )أكادميية  -لعّلها األوىل من نوعها  -جلماعة علميٍة  1611ذلك انضمام جاليليو يف سنة تال 
  ن.لينسيا

بـُكتّيٍب َعنونَُه  1613ُث أتبعه يف عام  «مقال عن األجسام الطافية»نشر جاليليو  1612يف عام   
أحلق جاليليو  1614رنيكوس. ويف عام أظهر يف ألول مرة ميَله لنظرية كوب« خطاابت عن البقع الشمسية»بـ 

ابنتيه بدير سان ماثيو للرهبان الفرنسيسكان، قرب فلورنسا. ومنذ ذاك الوقت ُعرفت ابنته فرجينيا بـ )األخت 
ماراي شيلييت(، وابنته ليفيا بـ )األخت أركاجنيال(. أّما أمهما، مارينا غامبا، فقد ظّلْت يف ابدوفا بعد أن غادرها 

 فلورنسا. جاليليو إىل

دخل جاليليو ساَح اجلدال حول نظرية كوبرنيكوس من طريق أحد طاّلبه  1614-1613بني عامي 
خطاابت »، ليحوََلا بعد تعديلها إىل «خطاابت إىل كاستيلي»حيث َكتَب جاليليو  6ويدعى برنديتو كاستيلي
وَضَع اجملمُع املقّدُس كتاَب  . ويف الشهر الثاين من نفس العام،1616يف عام « إىل الَغرندوقة كريستينا

يف قائمة املؤلفات احملظورة وأمر مبنع تداوله حىت ُيَصحح. بُعيد « عن دورات األجرام السماوية»كوبرنيكوس 
 جاليليو وأمرَه بعدم الدفاع عن نظرية كوبرنيكوس وبعدم تدريسها. 7ذلك، استدعى الكارديناُل روبرت بيالرميين 

، حيث زعم أّّنا ظواهر «احمللل»نشَر جاليليو مؤلَّفًا َعْنونَُه بـ  1623يف سنة   ، يتناول فيه املذنباتر
أرضّية. ويف كتابه هذا الكثري من اإلشارات املنهجّية املشهورة: كتلك اليت يقول فيها جاليليو أنَّ كتاب الطبيعةر 

 مكتوٌب بلغة رايضّية. 

                                                           
6 (Benedetto Castelli) 
7 (Robert Bellarmine) 
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كرسي البااب، وُعرف ابسم )إيرابن   8ناصرُه مافيو ابربرييينويف العام ذاتهر، اعتلى صديُق جاليليو وم
، «حوار حول النظامني الرئيسيني للكون»الثامن(. شدَّ ذلك من عزمية جاليليو ودفعه لبدأ العمل على كتابه 

. لكن بعد ذلك بفرتة وجيزٍة، حظرْت 1632يف سنة  -وليس من روما -الذي ُنشر بتصريح من فلورنسا 
ليداَن الحقاً ، للمثول أمام احملكمة، واستُدعي جاليليو فوراً إىل روما، تيش تداول كتاب جاليليو هذاحَمكمةُ التف

مزيُد تفصيل َلذه احلوادث وما نتج ، جاليليو والكنيسة، . ويف القسم األخري من هذه املقالة1633يف سنة 
 عنها. 

، توفيت ابنُته ماراي شيلسيت 1634 يف الوقت الذي كان فيه جاليليو رهن اإلقامة اجلِبية يف سنة
، الذي «مقاالت عن علمني جديدين»(. بعدئٍذ بدأ جاليليو العمَل على آخر مؤلفاتهر Sobel 1999)انظر 

، ونظراً إلدانته، ّظلَّ مكاُن دفنهر 1642ُنشَر يف هولندا بعد أن ُهّرَب من إيطاليا. مات جاليليو يف أوائل سنة 
رّاً حىت سنة   .1737سر

َعنون بـ لرت 
ُ
، وهو أفضل 1978« جاليليو يف العمل»مجة أوىف يُرَجع إىل كتاب )ستيلمان دريك( امل

 «جاليليو»الكالسيكيات اليت تناولْت حياَة جاليليو وإجنازاتهر العلمية. أو إىل مؤلفاٍت أحدث مثل كتاب 
ب الرتمجة. ولعلَّ )آدم ، وهو كتاٌب يغطي خمتلَف جوانب حياة صاحجون إل هيلِبون(( ملؤلّرفه )2010)

بّسطة الغريبة املنشورة عام 
ُ
 Theيف جملة ) 2013غوبنيك( قد اعتمَد على هذا الكتاب يف كتابة مقالته امل

New Yorker .) 

 

 ( متهيٌد ونُبَذٌة عامة2

جاليليو َبَطَل العلم احلديث. فاكتشافاتُه عديدٌة، وهو أول من َعدَّ كثريون، منذ القرن السابَع عشر حىت اليوم، 
وأقمار املشرتي ابستخدام التلسكوب. كما حدَد شكل مسار األجسام املقذوفةر، ووضَع ، رأى جبال القمر

قانوَن السقوط احلر استنادًا إىل عدة جتارب. كذلك ُعررف بدفاعه عن نظرية كوبرنيكوس، وبرتوجيه َلا، 
مه التلسكوب للتََّمُعن يف السماء، وابخرتاعه امليكروسكوب، وإبلقائه احلجارة من األبراج والصواري. وابستخدا

ومبعاجلتهر للبندول والساعات. وأيضًا بدفاعه عن نسبية احلركة، واببتداعه للفيزايء الرايضّية. وأيضًا بكونه أوََّل 
                                                           

8 (Maffeo Barberin) 
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يكية جلاليليو وما تال ذلك من تقدميه بصورة الرجل العصري عامل جترييب "حقيقي". ولعلَّ حماكمةَ الكنيسة الكاثول
صاحب الدور البطويل يف اتريخ "الصراع" بني العلم والدين، كانت أهم العوامل يف شهرته. هذه إجنازاُت رجل 
 إيطايٍل من القرن السابع عشر، َرجٍل كان ابناً ألحد موسيقيي البالط، وترك جامعة بيزا من غري أن ينال شهادة

 التخرج. وهي ليسْت ابإلجنازات اَلّينة البتَّة.

أحد األمور احلسنة اليت متيّـُز األزمنَة اَلامة واملثرية كاليت عاش فيها جاليليو، هي الوفرة التأويلية، وتعدُد 
، وأعمالُه عرضةً لتأويالت شىت، ومثاراً لنزاع ال ينتهي. 1642التفسريات. حيث أنّه منذ موت جاليليو يف سنة 

 ,Segre 1991) وإن التوسَُّل ابسم جاليليو وأبعماله حلقيٌق أبن يكّون قصًة اترخيية مدهشة
Palmerino  و Thijssen 2004,  Finocchiaro 2005)، ولكن هذا ليس الغرض هنا. 

على اجلانب الفلسفي، استخدَم كثرٌي من الكتاب جاليليو لتجسيد موضوعاهتم املختلفة، عادًة عند 
الثورة العلمية أو طبيعة العلم النافع. وأايً ما كان وصف العلم احلديث أو العلم بشكل عاٍم، فإنَّ احلديث عن 

انطالَقه كان مع جاليليو. َعرَف تراُث أوائل القرن العشرين حول جاليليو تقسيَم أعماله إىل ثالثة أقساٍم أو 
نهج، وميكن أن يُلحق هبذا القسم األخري منهج ( يف امل3( يف علم الفلك، )2( يف الفيزايء، )1أربعة. أعمالُه )

جاليليو يف أتويل اإلجنيل، وآراءُه حوَل طبيعة الدليل أو الَِبهنة. كما جند يف هذا الرتاث معاجلاٍت تقليديٍة 
 الكتشافات جاليليو الفيزايئية والفلكية وعالقتها آبراء من َسبقوه. يف حني أنَّ الكثريين قد يطرحون أسئلًة أهمَّ 

فلسفياً، من قبيل: كيف ترتبط رايضيات جاليليو بفلسفته الطبيعية؟ وكيف قام بصنعر التلسكوب ومن ُثَّ 
(. هل كان Reeves 2008) ابستخدام ما حتّصل عليه من نتائَج يف التدليل على نظرية كوبرنيكوس؟

طونيّاً ( هل كان أفالSettle 1961 ,196 ,1983 ,1992; Palmieri 2008جاليليو جتريبياً؟ )
 Geymonat(. هل كان أرسطّيًا يشدد على اخلرِبة؟ )Koyré 1939فيما خيص الرايضيات؟ )

( أم لعلَّه كان أرمخيدايً؟ Drake 1978(. هل كانَ البشري ابلعلم الوضعّي احلديث؟ )1954
(Machamer 1998( هل استخدم حقًا منهجًا سكوالستّيًا ُمنقحًا يف التدليل؟ .)Wallace 

 Feyerabendأم أنّه كان بال منهٍج، بل ُعقااًب حملقًا يف جوّر السماء كما حيلّرُق العباقرُة؟ ) (.1992
يلق الضوء على إجنازاته. ، (. خلَف كل هذه االدعاءات يكمُن سعيٌّ ما لوضع جاليليو يف سياٍق فكريٍّ 1975

(. والبعُض Rossi 1962/ واَلندسي )احلرَريف، حيث يُركّرُز البعُض على استفادة جاليليو من التقليد العملي
 Giusti1993 ,Peterson 2011,, Feldhay 1998 ,Palmieriعلى إنتاجه الرايضّي )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2001 ,2003 ,Renn 2002 ,Palmerino 2015 (. وآخرون على رايضياته املختلطة )أو,
(. كذلك يركّرز Machamer 1978 ,1998 ,Lennox 1986 ,Wallace 1992التابعة()
وعلى استخدامه ، (Shea 1972 ,Redondi 1983على استفادة جاليليو من الفلسفة الذريّة ) البعضُ 

 Duhem 1954 ,Claggettلنظرية القوة الدافعة اليت ترجع إىل الفرتة اَلّلينّية وإىل القرون الوسطى )
1966 ,Shapere 1974 كذلك على فكرة كون االكتشافات جتلب معطياٍت جديدة للعلم .)

(Wootton 2015.) 

ولكن يبدو أن اجلميع تقريباً يف هذا الرتاث قد نظر إىل كل ختصص من التخصصات اليت عمرَل فيها 
جاليليو، أي الفيزايء، وعلم الفلك، واملنهج، وكأنّه بطريقة ما مستقٌل بذاته، وجيسد توجهات خمتلفة جلاليليو. 

يحات الفكريّة وتركز النظَر على دراسات تضيف أبعاداً جديدة أّما األحباث التارخيية املعاصرة فتتبُع أحدَث الص
 Moss 1993 ,Feldhay 1998 ,Spranziلفهمنا جلاليليو. وذلك عن طريق دراسة بالغته )

إىل جانب ، (Biagioli 1993 ,2006وبرىن السلطة يف الوسط االجتماعي الذي عاش فيه )، (2004
(. وبشكل عام تويل هذه Shea and Artigas 2003دير )سعيه الشخصي احلثيث لنيل االعرتاف والتق

الدراسات عنايًة ملختلف جوانب التاريخ االجتماعي والثقايف، وحتديداً الثقافة امللكّية والبابويّة، للفرتة اليت كان 
 (. Redondi 1983 ,Biagioli 1993 ,2006 ,Heilbron 2010فاعالً فيها جاليليو )

فكرية، سنلخص فيما يلي أحباث جاليليو يف الفيزايء وعلم الفلك. كذلك بطريقة قد تبدو انتكاسًة 
سنوضح بشكل مبتكر كيف التحمت كلُّ تلك األحباث مببحٍث مّوحد. وخالل سريان سنبنّي سبب شعور 

، والذي يُعدُّ حقاً تكملة ملشروعه «مقاالت عن علمني جديدين»جاليليو يف آخر حياته بضرورة أتليف كتابه 
وليس جمرد أحباث قدميٍة عاد إليها بعد أن فقد بصره، وغدا حبيَس منزله، بعد حماكمته. وعلى وجه  الكليّ 

اخلصوص سنحاول أن نّوضَح ملاذا كان هذان العلمان، ال سّيما األّول، على درجة كبريٍة من األمهية )وهو 
وسنعرُّج أيضاً على  (.Raphael 2011و  Biener 2004موضوع مل يُطَرق من قبل إال مؤخراً مثل:  

 Palmieriمنهج جاليليو، ورايضياته )وحنيل القارئ هنا إىل بعض األعمال احلديثة حول ذلك مثل: 
 (. ويف اخلتام، سنتناول ابختصار جاليليو، والكنيسة الكاثوليكّية، وما جرى من حماكمته. 2003, 2001
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 ( قصة جاليليو العلمية3

، ة جاليليو الفكرية هو رغبته اجلارفة واملتزايدة يف جتديد مفاهيم الفلسفة الطبيعيةإن السلَك الفلسفي الناظم حليا
، وانتقاله لقصر مديتشي يف فلورنسا، 1611ومنهج ممارستها. ومصداُق ذلك ما جرى بعد مغادرته ابدوفا سنة 

ذا تعبرياً عن رغبته يف تعزيز من طلبه من الدوق أن يلّقَبُه ابلـ "فيلسوف" إىل جانب الّرايضّي. ومل يكْن طلُبه ه
ولكن عن أهدافه بعيدة املدى أيضاً. إن ما أجنزه جاليليو يف حياته كان استبدال ، مكانته يف القصر فحسب

جمموعة املفاهيم التحليلية التقليدية املرتبطة ابلرتاث األرسطي حول الفلسفة الطبيعية، )املقاالت األرسطّية(، 
مفاهيم ميكانيكية بديلٍة، تلقاها ابلَقبول أغلُب من َعمرَل الحقًا على تطوير "العلم استبداال حُمكما، وتقدمَي 

ة "الفلسفة اجلديدة". يف الواقع، كان منهج تفكري جاليليو هو ، اجلديد" واليت صارت بشكل أو آبخر، ِسر
واآلخرين،  Shapin 1996مع كامل االحرتام لـ ، منهُج "الثورة العلمّية". )أجل حدثت "ثورة" من هذا النوع

 ( Lindberg 1990 ,Osler 2000انظر بعض املختارات يف 

بعَض املصطلحات السيكولوجية. مثل: " ، يف وصف ما أجنزه جاليليو، استخدَم عدٌد من العلماء
, Machamer 1998)(، أو "منوذج جديد للفهم" Palmieri 2003فاحتة مناذج عقلية جديدة" )

Adams et al .2017 وأاّيً ما كان ذلك، كان هدُف جاليليو الرئيس هو زعزعة مكانة املقاالت .)
، الفيزايئية األرسطية عن العنصر السماوي )األثري أو العنصر اخلامس(، وعن العناصر األرضية األربعة )الرتاب

سفل(. واستبدال ذلك وعن اجتاهات حركتهم املتباينة )الدائرية، واملستقيمة لألعلى ولأل، النار، املاء، اَلواء(
درَكة -ُكلّره

ُ
بطرق جديدٍة لوصف خصائص املادة وحركتها ابستخدام رايضيات االتزان والتناسب  -عدا املادة امل

(Palmieri 200 )- املتمثلة يف آالت أرمخيدس البسيطة وهي امليزان، السطح املائل، والرّافعة، واليت أضاف
, Machamer 1998 ,Machamer and Hepburn 2004إليها جاليليو البندول )

Palmieri 2008ولذا آذن ابلتقليد (. َغريَّ جاليليو بفعله هذا الطريقةَ املعتادة للحديث عن املادة وحركتها ،
ولكن هذا موضوع يطوُل َشْرُحه  ،الذي سيَحدد خصائص العلم احلديث فيما بعد حىت يومنا هذا، امليكانيكي

 (Dijksterhuis 1950 ,Machamer et al .2000 ,Gaukroger 2009.) 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أن نالحظ اهتماَمه بتكوين نظرية رايضّيٍة مّوحدٍة ، من املفيد يف سياق احلديث عن إجنازات جاليليو
للمادة اليت تشكل الكون أبكمله. ولّعله مل يدرْك أن فعل هذا هو َهدفُه األِسى حىت بدأ فعليًا العمَل على 

االشتغال على بعض  1590. ومع أنَّه بدأ منذ 1638يف سنة « مقاالت عن علمني جديدين»كتابه 
. ابألخص ليس قبل نشر 1638لكّنه مل يكن بوسعه إجناز مؤلَّفره سابق الذكر قبل  ، مشكالت طبيعة املادة

. «حوار حول النظامني الرئيسيني للكون»حني نشَر  1632، وال قبل سنة 1610 يف سنة« رسول النجوم»
مل يكن لديه ال النظرية، وال األدلة الكافية لدعم مزاعمه حول املادة املفردة املّوحدة.  1632ة حيث أنّه قبل سن

، ولكنَّ فكرَة نظرية 1610ومع أنّه فّكر طويالً يف طبيعة املادة وحاول أن جيَد أفضل طريقة لوصفها قبل سنة 
ام مبادئ حركة املادة، وذلك مل حيدث قبل املادة املّوحدة كان ينبغي َلا أن تنتظر حىت يَفرغ صاحُبها من إمت

 .«حوار حول النظامني الرئيسيني للكون»نشر كتاب 

حيث وجََّه جاليليو يف اجلزء . «يف احلركة»، وذلك يف خمطوط 1590بدأ جاليليو نَقَد أرسطو يف عام 
هاَم نـَْقدره لنظرية أرسطو حول املادة األرضّية. فبينما يرى أرسطو أنَّ املادة األرضّية األول من هذا  املخطوط سر

تشكُّلها أربعُة عناصر )الرتاب، واَلواء، واملاء، والنار( منها الثقيل، ومنها اخلفيف. وختتلف حركتها لألعلى 
إىل مبادئ أرمخيدس حول األجسام الطافية وامليزان ولألسفل تبعاً لدرجة ثقلها أو خفتها. زعم جاليليو استناداً 

أنَّه يوجد مبدأٌ واحد للحركة، حيث يرى أن الثرقل )أو اجلاذبية( هي سبب مجيع احلركات األرضّية الطبيعّية. 
( ميكن أن تـَُفّسَر بكون األجسام الثقيلة تتحرك لتزيَح أجزاء املادة األخرى ابجتاه يفسر levitasفاخلرفُة )أو 

لكنَّه زعم يف خمطوط ( gravitasجزاء األخرى. واجه جاليليو مشكلة تفسري طبيعة الثقل )أو َب ارتفاع األسب
أنّه ميكن استخداُم منوذج ذراع امليزان املتحركة حلل مجيع مشكالت احلركة. فالثرقل يف هذا النموذج « احلركةيف »

ووزن جسم آخر موضوع على الكفة األخرى.  ،يشبهُ التناسب بني وزن جسٍم موضوع على إحدى كفيت ميزان
 وعند احلديث عن األجسام الطافية يكون الوزن هو وزن اجلسم مطروحاً منه وزُن الوسط. 

، ما دفـََعُه لبدء البحث يف كون الثقل خيتلف سرعان ما الحَظ جاليليو أنَّ ما اقرتحه ليس كافياً 
سه. حاول جاليليو الّتوّصَل إىل مفهوم للثقل يكون خاّصاً ابختالف اجلاذبية الّنوعّية لألجسام ذات احلجم نف

لقد بدا أنَّه ال . «يف احلركة»جبميع املواد. لكنَّه مل ينجح يف فرعل ذلك، ولعلَّ هذا سبَب عدم نشره مؤلََّف 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن لدى طريقَة إلجياد مقاييَس معياريٍة للثرَقل تكون مشرتكًة بني خمتلف املواد. وإذن حىت هذه املرحلة مل يك
 جاليليو بدائل أفضل. 

 Galileo)«امليكانيكا»، قدَّم جاليليو يف خمطوط 1600بعد ذلك بفرتة، يف عام 
وهو مفهوم شبيه مبفهوم القّوة، يُؤثـُّر على اجلسم حلظّياً،  ،(momento)مفهوَم الـ (1600/1960

لكن مع هذا مل يكن لدى  .(Galluzzi 1979) ومتناسب بطريقٍة ما مع الوزن أو مع اجلاذبية النوعّية
، وجند يف كرّاساته اليت عمل عليها جاليليو أيُّ طريقٍة لقياس أو مقارنة قيم اجلاذبّية الّنوعّية لألجسام املختلفة

يف هذه الفرتة املبكرة من القرن السابع عشر حماوالتره العديدة إلجياد طريقٍة إلخضاع مجيع املواد ملقياٍس تناسيّب 
ه. ويف هذا الصدد حاول جاليليو واحد. حاوَل جا ليليو دراسَة التسارع على السطح املنحدر، وفهَم تبعات تغريُّ

يف نفس تلك الفرتة الكشَف عن أتثريات صدم األجسام ذات اجلاذبية الّنوعّية املختلفة، أو سبب كوّنا تتعرض 
  .لهلتأثرياٍت متباينة. ولكن بقَي حُل مشكلة الوزن واحلركة بعيداً عن متناو 

إحدى املشكالت اليت نتجْت عن اآلالت األرمخيدية البسيطة، وخباّصة امليزان، اليت استخدمها جاليليو 
 و Machamer )ولكن انظرمنوذجًا إليضاح أفكاره، أنَّه َيصُعب تصّور عملها بطريقة ديناميكّية 

Woody 1994). ون الزمُن عادة موضَع ال يك، ما عدا السطح املنحدر، ففي مجيع هذه اآلالت البسيطة
، ال ّنتمُّ عادًة مبعدَّل ُسرعة اخنفاض إحدى كفتيه أو ارتفاع اجلسم االهتمام الرئيسّي. فعندما نراقب ميزاانً 

تقريباً،  1645-1634 «تعليقات إىل روكو»املوضوع على الكّفة األخرى )ولكن جاليليو يفعل ذلك يف 
من الصعب توضيح ظاهرة ديناميكّية مثل معدل تغريُّ ، والعكس صحيح أيضاً  .(Palmieri 2005 انظر

سرعة أجسام خمتلفة ابستخدام منوذج امليزان الذي ترتفع إحدى كفتيه وتنخفض األخرى جرّاء اختالف األثقال 
املوضوعة عليهما. وهكذا ظَلَّْت معضلة كيفية وصف الزمن وّقوة صدم األجسام، اليت لطاملا َحرّيت جاليليو، 

يستطع جاليليو خالل حياته إجياد عالقات ُمَنّظمة بني اجلاذبّية الّنوعّية، وارتفاع السقوط، وقوة  بال حل. مل
َر يف اليوم اخلامس من  مبفهوم قوة الصدم، الذي سيصبح بعد جاليليو أحد أجنع  «احلوارات»الصَّدم. لكنَّه َبصر

  .طرق التفكري يف املادة

على جتارب عديدة على السطح املنحدر، واألهم  1609-1603عمل جاليليو طوياًل فيما بني 
من ذلك على البندول. فمن خالله عمله على البندول، رأى جاليليو مرًة أخرى مقدار أمهية متغريات مثل: 

تساوي الزمن عند تساوي طول احلبل حىت مع -التسارع، وبطبيعة احلال الزمن. كذلك رأى من ظاهرة التزامن 
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كانيَة استخدام الزمن يف وصف التوازن )أو النسبة( الواجب إبرازها عند متثيل احلركة. إم -اختالف األوزان
وأيضًا إمكانيَة اختاذ الزمن متغرّيًا رئيسّيًا عوضًا عن الوزن. كما ازداد يقيُنه أبمهية التسارع والزمن بعد اشتغاله 

ًا صغرياً حول الّتسارع، ولكنَّه مل يُنشر تقريباً حبث 1608على قوة الّصدم، واألسطح املنحدرة، فوضع يف عام 
 أبداً. 

نستنتج ممّا سبَق أن جاليليو مل يتوّصل لقانون السقوط احلر إاّل بعد معاانٍة طويلٍة إلجياد املقوالت 
، 1594يف  «امليكانيكا»املناسبة لعلم املادة واحلركة اجلديد. ُيسّلم جاليليو، رمّبا منذ وضعه مسودة كتاب 

كن للحركة الطبيعية أن تتسارع. ولكنَّ فكرَة مقارنة احلركة املتسارعة ابلزمن مل ختطر على ابله إال الحقا، أبنَّه مي
خصوصا بعد فشله يف إجياد أي ارتباط بينها وبني املكان أو اجلاذبّية النّوعّية. ولعلَّه الحظ أن سرعة األجسام 

 يف البندول، ويف السقوط احلر على األسطح املنحدرة، تزداد، حبكم الطبيعة، عند حتركها إىل األسفل. خصوصاً 
وخالل حركة املقذوف. أيضًا يف تلك الفرتة بدأ جاليليو البحَث يف قّوة الصدم، القوة اليت يكتسبها اجلسُم 
خالل حركته الناجتة عن تعّرضه للصدم. اعتقد جاليليو لفرتة طويلٍة أنَّ النظرية الصحيحة حول هذه التغريات 

أن تصَف تغريُّ األجسام حسب مواقعها على مساراهتا، وحتديداً بدا له أن االرتفاَع شديُد األمهّية. حيث جيب 
أنَّ قوَة الصدم ترتبط مباشرًة ابالرتفاع، كذلك يظهُر أنَّ حركة البندول تنطوي بشكل أساسّي على اتزاٍن حول 

 .(أمهيّـَته بعَض الشيء ارتفاع الثقل )والزمن وأيضاً، وإن كان التزامُن قد َحَجبَ 

اكتشف جاليليو قانوَن السقوط احلر، املعِبَّ عنه مبربع الزمن، خالل جتاربه على األسطح 
، وعالقة الوسط املتناسب، بواسطة لكنَّه حاول تفسري هذه العالقة .(Drake 1999, v. 2)املنحدرة

لصائب للتسارع الطبيعي بكونه معتمداً على العالقة بني السرعة واملسافة. ولقد جاء تعريف جاليليو الالحق وا
 ،Machamer and Hepburn 2004) الزمن، بعد إدراكه األمهّية الفيزايئّية لعالقة الوسط املتناسب

مع  .(Renn et al. 2004.انظر، لالّطالع على حتليل خمتلف الكتشاف جاليليو لقانون السقوط احلر
حني نشر كتابه ، 1638أمهّية الزمن يف عملّية احلركة حىت عام  هذا مل ينشر جاليليو أاّيً من أفكاره حول

 .ولكن دعنا نعود إىل موضوعنا األصليّ  .(Galileo 1638/1954) «مقاالت عن علمني جديدين»

، «رسول النجوم»، ُُثَّ نشر يف العام التايل كتابَه 1609بدأ جاليليو اشتغاله على التلسكوب يف عام 
افاته التلسكوبّية. يرى الكثريون فرتة اشتغال جاليليو على التلسكوب على أّّنا فرتة الذي حوى ابكورَة اكتش

استجمام بعيداً عن عمله يف الفيزايء. بطبيعة احلال ميكُن وصف النتائج اليت توّصل إليها جاليليو بطرق عديدة، 
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اخلروج عن إطار الفصل بني املادة  ولكن التزامًا بغرضنا هنا نقول أّن نتائَجه مثريٌة حقاً، ألّنا مثّلت بداية
(. ولعلَّ أوضح شاهٍد لذلك ما فعله جاليليو من مضاهاة Feyerabend 1975السماويّة واألرضّية )

جبال القمر جببال بوهيميا. كان هجُر هذه التفرقة الثنائية بني السماء واألرض يعين ضمنّيًا أنَّ املادة واحدٌة 
إن كان ذلك كذلك لزَم منه أن تكون هناك حركٌة طبيعية واحدٌة أيضاً. وهكذا سواء كانت أرضية أم ِساويّة. ف

، والسماء، وحىت اجلحيم. خَنلص مما سبق إىل وجوب أن يكون هناك قانون واحد للحركة يسري على األرض
فإنّه يصف اكتشاف . ابإلضافة إىل ذلك، 1590وهذه دعوى أعظم بكثري مما زعمه جاليليو من قبُل يف 

اسَم النجوم امليدتشّية )على اسم  -ألغراض سياسّيةٍ  -واليت أطلق عليها، قمار األربعة احمليطة بكوكب الزهرةاأل
رعاته آل ميدتشي، العائلة احلاكمة يف فلورنسا آنذاك(. كانت إحدى مشكالت نظرية كوبرنيكوس تكمن يف 

مع اكتشاف أقمار كوكب املشرتي، فإنَّ امتالك األرض قمرًا يدور حوَلا، األمر الذي جيعلها فريدة. ولكن 
تلك املشكلة قد ُحّلت، وُعدَّت األرض مرة أخرى كباقي الكواكب. لتناول مدهش، ومعلومات أوىف حول 

, Biagoli 2006 ,Reeves 2008)هذه الفرتة من حياة جاليليو، ودوافعه يُنظر ما ُنشر مؤخرًا 
 (. Hessler and De Simone 2013واملقاالت يف  

وذلك بطلٍب من ، أقرَّ أساتذُة الكلّية الرومانّية اكتشافات جاليليو التلسكوبّية 1611يف عام 
ألنه ظنَّ أن سطح القمر ليس متبايناً. ، الكاردينال روبريت بيالرميين. وإن كان األب كالفوس قد عارض إقرارها

 لكنَّه غرّي رأيه بعد فرتة وجيزة. 

أسبااًب أخرى  «خطاابت عن البقع الشمسّية»يف  1612اليليو يف ، َعدَّ جبعد ذلك أبعواٍم قالئل
إلّناء الفصل القائم بني املادة السماويّة واألرضّية. وتلخيصًا لذلك نقول أنَّه ظهر أنَّ للشمس 

، واألهم من هذا أّن لكوكب الزُّهرة أطوارًا كالقمر. وهذا وأّّنا تتحرك حركة دائريّة، (maculae)بقعاً 
األخري ساعد كثريًا يف التوّصل إىل حتديد موقع الزُّهرة الفيزايئي بني الشمس واألرض، كذلك إىل االكتشاف 

كون كوكب الزُّهرة يدوُر حوَل الشمس. وزعم جاليليو يف هذه اخلطاابت أيضاً أنَّ األدلة التلسكوبّية اجلديدة 
 الرتتيب البطليموسي للكواكب.  تؤيد نظرية كوبرنيكوس، حيث أنَّ وجود أطواٍر للزُّهرة يعارض بشدة

أطروحًة خاطئًة متاماً حول املادة. حيث حاول  «احمللل»قّدم جاليليو يف كتابه  1623الحقاً يف عام 
أن يُثبَت أنَّ املذنباتر ظواهُر أرضّية، ولذلك ميكن تفسرُي خصائصها ابستخدام االنكسار الضوئّي. ويف حني 
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قمرية -كتابة العلمّية، إال أنَّه من الغريب جداً أن جيادل جاليليو ضد الطبيعة الفوقأنَّ كتابه هذا يُعتِب آيًة يف ال
 للمذنبات. وهي النظرية اليت قّدمها يف وقت سابق عاملُ الفلك الدمناركي الكبري تيخو براهي. 

ات، حتّتَم على جاليليو أن يعمَل على أمرين. أّما أّوَلما فإجياد بع ض املبادئ حىت مع كل هذه التغريُّ
العامة حول طبيعة احلركة حسب نظريّته عن املادة املّوحدة. وحتديدًا وجب عليه، نظرًا مليله إىل نظرية 
كوبرنيكوس، إجياد طريقة للتفكري يف حركة املادة على األرض املتحركة. حيث أنَّه ابلنسبة جلاليليو مل يكن األمر 

وس إىل منوذج مركزية الشمس كما عند كوبرنيكوس، بل كان جمرد انتقال من منوذج مركزية األرض عند بطليم
أيضاً انتقاالً من منوذج رايضّي للكواكب إىل وصف فيزايئي متعنّي للكون. كذلك اضطَُّر جاليليو إىل أن يصَف 
الكواكب واألرَض أبّّنا أجسام ماديّة حقيقّية. ويف هذا اختلف جاليليو كثريًا عن بطليموس، وكوبرنيكوس، 

و براهي اّلذي خرج عن هذا الصف بنظريّته عن الطبيعة السماويّة للمذنبات، ومبغازلته النموذج الفيزايئي وتيخ
(Westman 1976إذن يف رؤية جاليليو اجلديدة هناك نوٌع واحٌد من املادة فقط .) وهذه املادة َلا نوٌع ،

أو يكتشف( مبادئ احلركة املكانّية املناسبة واحد من احلركة الطبيعية أيضاً. لذلك كان على جاليليو أن يبتكر )
 لشمس مركزيّة، تدور حوَلا الكواكُب، وألرض تدور ُكل يوم. 

حوار حول النظامني »فعل جاليليو ذلك بعرضه مبدأين جديدين. حيث أنَّه يف اليوم األول من 
لثاين من احلوارات قدَّم نسخته من زعم جاليليو أن مجيع احلركات الطبيعية دائريٌة. ويف اليوم ا «الرئيسيني للكون

مبدأ نسبية احلركة املدركة الشهري. وهذا األخري حيمل يف طّياته أنَّ احلركات املشرتكة ال مُيكن أن تُْدرَك، ولكن 
ميكُن إدراك احلركات املختلفة فقط. مجع هذين املبدأين سوايً يعين أنَّ املادة تشرتك يف نوع من احلركة، وهي 

ئرية، وأن أيَّ حركة سوى هذه احلركة املشرتكة، احلركة لألعلى أو لألسفل مثاًل، ميكن أن ُتدرَك احلركة الدا
مباشرًة. ابلتأكيد مل يكن جاليليو أّوَل من جاء هباذين املبدأين، فقد ُسبق إليهما. ولكنَّ االختالف هنا أنَّ 

اليليو، خصوصًا فيما خيصُّ نظرية املادة أحدًا مل يعتِب هذين املبدأين ضروريني لألسباب اليت كانت لدى ج
 الكونّية املّوحدة اليت جاء هبا. 

يف اليوم الثالث من احلوارات َقدَّم جاليليو بشكل مثرٍي دعمه لنظرية كوبرنيكوس. حيث أنّه جعَل 
ات سالفيايت، شخصّية جاليليو، يلفت نظَر سيمبليسيو، الشخصية األرسطّية احملتارة، إىل جديد االستطالع

ُر أنَّ للمشرتي أطواراً، وتلك اليت تبنّي أن كوكبا املشرتي وعطارد ليسا بعيدين  التلسكوبّية وخباّصة تلك اليت ُتظهر
عن الشمس. وذلك إلقناعه مبخطٍط عن مواقع الكواكب ال خيتلف أبداً عن النموذج الكوبرنيكي. كان جاليليو 
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عن أنَّ األرض جيُب أن  «رسول النجوم» الواردة يف كتابه يف اليوم األول من تلك احلوارات قد أعاد مزاعمه
تكوَن مثل القمر، أي: كرويّة، وكثيفة، وصلبة، وحتتوي جبااًل وعرة. ومن املؤكد أنَّه ميتنع أن يكوَن القمر جمااًل 

 ِساواّيً كما اعتقد بعُض األرسطّيني. 

مثلما  -حملنا إليه هنا. فصحيح أن جاليليو على أيّة حال فإنَّ مواضيَع احلوارات أكثُر تعقيدًا ممّا أ
قد تبىّن نظرية احلركة الطبيعة الدائرية، واليت تنطوي على كون مجيع األشياء يف األرض، ويف الغالف  -ذكران

اجلوّي تدور يف حركة مشرتكة مع األرض، وَلذا السبب فإن مبدأ نسبية احلركة املدركة يُطبَّق على ظواهر من 
من صوارر الُسفنر املتحركة، لكّنه يف املقابل يقدم يف مواضع أخرى حركة طبيعية مستقيمًة.  قبيل إسقاط كرة

فعلى سبيل املثال يقّدُم جاليليو يف اليوم الثالث من حواراته تفسرياً جزئياً لتأثرٍي من نوع كوريوليس على الرايح 
اً عندما كان يقدّرم دليله على نظرية (. وأيضHooper 1998)احمليطة ابألرض، ابستخدام احلركة املستقيمة 

ه مّيز كوبرنيكوس بتوضيح كيف أن األرض املتحركة بثالث طُُرٍق تؤثر ميكانيكّياً على حركة املد واجلزر ّّ ، فإّن
نظريّته عن املادة بنرسَبته إىل املاء القدرة على االحتفاظ بقّوة الدَّفع الناجتة عن احلركة العنيفة لألحواض، وذلك 

حركة عكسّية. مل يكن هذا ابلطبع أّوَل مرة تناول فيها جاليليو املاء، فقد سبق احلديُث عن حبثه األجساَم  لتوليد
، ولكن األهم من ذلك أنّه تطّور كثرياً خالل جداله السابق حول 1590عام  «يف احلركة»املغمورة يف كتابه 
اقع أاثَر جزٌء كبرٌي من هذا اجلدالر البحث (. يف الو 1612، «مقال عن األجسام الطافية»)األجسام الطافية 

يف الطبيعة الدقيقة للماء بكونه مادًة، ونوع التناسب الرايضّي املناسب لوصف املاء واألجسام املتحركة عليه 
 (. Palmieri ,1998 ,2004a)انظر  

 «يدينمقاالت عن علمني جد»الفصل األخري من قصة جاليليو العلمية يبدأ مع نشر جاليليو كتاب 
، الذي نوقرَش )كما يُقال( يف اليومني األخريين، يتناوُل مبادئ احلركة املكانّية واليت . العلم الثاين1638يف 

تلقت الكثري من العناية يف الرتاث املتعلق جباليليو. فهاهنا جند إفصاَح جاليليو عن قانون السقوط احلر، ومسار 
(. Drake 1999 ,v .2ضافة إىل "اكتشافاته" الفيزايئّية )املقذوف الذي أيخذ شكل القطع املكافئ، ابإل

ه مل يُناقش إال قلياًل. حيث جرت  ّّ ولكن كثرياً ما أُسيَء َفهُم العلم األول الذي ُعرض يف أول يومني، كما أّن
ه العادُة على تسمية هذا العلم، بشكل خاطئ ومضلٍل، بعلمر ميكانيكا املواد. مما جعله يبدو مناسبًا إلحلاق

بتاريخ اَلندسة، حيث أّن هذا العلم ال يزاُل يُدَّرُس حىت اليوم. ولكن مل يكن العلُم األّوُل علَم ميكانيكا املواد 
 Machamerفعاًل، بل كان حماولًة من جاليليو لتقدمي علٍم رايضّي لنظريّته حول املادة املّوحدة )انظر 
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1998 ,Machamer and Hepburn 2004 وانظر ،Biener 2004  لتناول مفّصل
، أن حياول قبل أن يتمكن من صياغة علٍم حول حركة املادة، (. الحَظ جاليليو أنَّه جيب عليهومستفيض

توضيَح إمكانيةر وصف طبيعة املادة راّيضّياً. حيث اعتقد أنَّ الطبيعة الراّيضّية للمادة، واملبادئ الرايضّية للحركة 
سم الذي أطلقه جاليليو على الطريقة اجلديدة يف التفلسف. ولكن فلنذكر تنتميان إىل علم امليكانيكا. وهو اال

 أن اجلاذبية الّنوعّية مل تلَق جناحاً.

فإذن يف اليوم األول، يبدأ جاليليو مناقشة كيف مُيكن أن تُوصَف راّيضّياً )أو هندسّياً( أسباُب اّنيار 
ة للمادة. كما يواصل العمل على تعليلَ خصائصها الّدعامات. حيث يُفّتش عن وصف راّيضّي للطبيعة األساسيّ 

املختلفة، لكّنه يتجنب البحث يف بعض املسائل اليت قد تنبين على العدد الالّنائّي للذرات. من قبيل مسألة 
بنية املادة، وخصائصها تبعاً لثقلها، وخصائص الوسط الذي تتحرك فيه األجساُم، وسبب بقاء اجلسم وحدًة 

. ولكن تبقى أشهر هذه النقاشات تلك اليت تناول فيها جاليليو تسارَع األجسام الساقطة وكيف ماديّة مرتابطةً 
أّّنا ستسقط مجيعاً بنفس السرعة يف الفراغ حىت مع اختالف أوزاّنا. ُُثَّ يف اليوم الثاين يعرُض جاليليو األسس 

شبيهٌة بطريقة َعَملر امليزان والرّافعة. وهو ما الرايضّية لتكسُّر االجسام، وذلك بتناول مشكالت املادة على أّّنا 
، ابإلضافة إىل توضيح كيفّية جتمُّع -وإن كان يعتقد هنا أنّه قد أفلح يف مسعاه هذه املرّة -1590بدأه منذ 

أجزاء املادة معًا وتصلبها، ويفعل ذلك كّله بشرح كيفية انفصاَلا إىل أجزاء. ومع هذا مل ينجح جاليليو يف 
َغر يف التوّصل  ا ألنه َشَعَر أبنَّ عليه التعامل مع الكمّيات متناهية الصّر لتفسري ّنائي لتجّمع أجزاء املادة، ُرمبَّ

 سبيل حل املشكلة حقاً. 

، املبادئ املناسبة Discorsiيتناول العلم الثاين، الذي يغطي اليومني الثالث والرّابع من احلوارات 
ة كّلها هذه املرة، وليس فقط حركة األشياء األرضّية، كذلك من األشياء للحركة املكانّية. ولكن حركَة املاد

املميزة هنا وضع مقوالت الزمن، والتسارع أساساً للعمل. واجلدير ابملالحظة هنا أنَّ جاليليو عاد إىل، أو أحسَّ 
ثال األشهر حول . وامل1590بضرورة، إدراج بعض اآلراء الالأرسيطة حول احلركة، واليت عمل عليها سابقا يف 

ذلك هو هذه "التجربة الفكريّة البهّية"، واليت يقارن فيها جسمني من نفس املادة ولكن أبحجام خمتلفة، ويشري 
إىل أنَّه حسب أرسطو سيسقُط هذان اجلسمان بسرعات خمتلفة، واألثقل سيسقط بسرعة أكِب. وإذن عند 

ة اجلسم األكِب وابلتايل سيسقط اجلسمان جمتمعني َضمّر اجلسمني معاً، ستقلل خفة اجلسم األصغر من سرع
بسرعة أقلَّ من سرعة سقوط اجلسم األثقل وحده،كما يف احلالة األوىل. ولكن، وهنا الشاهد، من املمكن أن 
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يُقال أيضاً أنّه عند ضم اجلسمني معاً، وعدُّمها جسماً ضخماً واحداً، ستكوُن سرعة سقوط هذا اجلسم أكِب. 
(. ُُثَّ إنَّه خيصص Palmieri 2005) إظهار أّن هناك تناقض جلّي يف الرؤية األرسطّية وهكذا خيلص إىل

اليوم اخلامس لتناول مبدأه الُكلّي حول قّوة املادة أثناء حركتها الناجتة عن تعّرضها للّصدم. حيث يتناول هذا 
، جسمني يؤثُر ُكٌل منهما على اآلخر. وال يقدم جاليليو هنا أي املبدُأ الذي أطلق عليه جاليليو قّوة الّصدم

َحل للمشكلة، اليت لن حُتَلَّ إال الحقًا مع رينيه ديكارت، الذي رمّبا تبعًا إلسحاق بيكمان قد حّوَلا إىل 
 مشكلة إجياد نقاط اتزان األجسام املتصادمة. 

دمة لفهم التغيري الذي حققه. حيث أنّه عمل إنَّ هذه اجلولة اخلاطفة على أعمال جاليليو، تصلُح مق
، ووصف فيزايئي جديد للكون، وعلم جديد للحركة املكانّية. وكل ذلك ابستخدام على إجناز علم جديد للمادة

وعلى  ،أسلوب رايضّي مبيّن، وإن كان خمتلفاً بعض الشيء، على اَلندسة التناسبّية اإلقليدية، الكتاب السادس
 أعمال أرمخيدس. 

وجدد مقوالته. ، ذه الطريقة إذن رفع جاليليو بُنيان العلم امليكانيكي اجلديد، علمر املادة واحلركةهب
ومشددًا على أمهّية التسارع. ، مستفيدًا من بعض أساسيات الرتاث امليكانيكي، ومضيفًا عليها مقولَة الزمن

بيل التوّصل إىل إظهار أّّنا موحدة، وإىل وذلك يف س، ولكن خالل ذلك كله مل يَفُته حبث تفاصيل طبيعة املادة
تناوَلا بطريقة جتعل املناقشة املرتابطَة ملبادئ احلركة أمراً ممكناً. وهكذا بفضل جاليليو صارت نظرية وحدة املادة 
أمراً مقبوال، وأصبح البحث يف طبيعة املادة أحدَّ أهم مشكالت العلم اجلديد التايل لزمنه. ومن ُثَّ فقد كانت 

 ادُة حقاً ذات شأن. امل

 

 ( جاليليو والكنيسة4

 Finocchiaroإنَّ ُكلَّ َحديٍث عن أمهية جاليليو للفلسفة سيظلُّ قاصرًا ما مل يتناول قضية جاليليو )
حوار »، بعد نشره لكتاب 1632( وحماكمَته. وموجُز ما آلت إليه تلك احلوادث، أنٌّه يف أواخر سنة 1989

َر جاليليو أن يَقدَم روما، لَيمُثل أمام املكتب املقدس التابع حملكمة التفتيش «للكون حول النظامني الرئيسيني ، أُمر
، وقد 1633بغرض التحقيق. بعد رحلة شاقٍّة، وصل جاليليو إىل روما يف شهر يناير/كانون الثاين من عام 

كتب املقدس، وأديَن بتدريسه أّنكه املرُض. ويف شهر أبريل/ نيسان من نفس العام، َمُثَل جاليليو أمام امل
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وبدفاعه عن مذهب كوبرنيكوس، الذي يعتقد أنَّ األرَض متحركةٌ وأن الشمَس هي مركُز الكون، والذي ُعدَّت 
، وأضيَف كرتابُه منذئٍذ إىل قائمة حمكمة التفتيش للكتب احملظورة حىت ُيَصحح. كان 1616تعاليُمه هرطقًة يف 

(. الحقاً، Shea and Artigas ,183fطقة، فُنصَح أبن يسارَع يف التوبة )هذا يعين إدانَة جاليليو ابَلر 
ُدعي جاليليو إىل أربعر َجَلسات استماٍع، آخُرها كان يف احلادي والعشرين من شهر يونيو/حزيران من عام 

َر أن جيث1633 يَق جاليليو إىل َكنيسةر "سانتا ماراي سوبرا مينرفا"، وأُمر َو أثناء تالوة احلكم، . ويف اليوم التايل، سر
َر أن يتلو هذا الرتاجَع الرِسيَّ، بعد توقيعه:  حيث ُحكرَم عليه أنّه "ُمتَّهم ابَلرطقة بشدة"، وأُمر

لقد ُحكرَم عليَّ أبنين "ُمتَّهم ابَلرطقة بشدة"، وذلك ملا بدر ميّن من اعتقاٍد أبنَّ الشمَس اثبتٌة، »
كذلك. وإيّن أرجو أن أحمو ُكلَّ َشٍك أُثري حويل من   وأبّّنا مركز الكون، وأبنَّ األرَض ليست

عقول حضراتكم، ومجيعر املسيحيني املخلصني، إذ أتراجع بقلب خملص، وإميان صادق عن كل 
َب إيّل، وإذ أُْبغرُض وألعُن ُكلَّ ما ذُكرَر من إٍُث وَهرطقٍة، ومجيع اآلاثم واَلرطقات، وُكلَّ فررقٍة  ما ُنسر

 (. Shea and Artigas 194)مذكوٌر يف   «الكاثوليكّية املقدسةمعاديٍة للكنيسةر 

، ُِسح 1633، بل ُخّفَف ُحْكُمُه إىل اإلقامة اجلِبية. ويف ديسمِب/ كانون األول من عام  مْل ُيسجْن جاليليو
مقاالت »خريله ابلعودة إىل داره يف أرسيرتي، يف ضواحي فلورنسا. هناك، يف تلك الفرتة، أّنى جاليليو كرتابَه األ

.  أبدى جاليليو عجَبه 1638( يف هولندا َسنَة Louis Elzivier، والذي نشرَه )«عن علمني جديدين
الشديد من التمكُّنر من نشر هذا الكتاب. وهو كتاٌب ال يرُد فيه أيُّ ذركٍر ألفكار كوبرنيكوس. ماَت جاليليو 

 . 1642يف الثامن من شهر يناير/ كانون الثاين من عام 

َر الكثرُي من اجلدل حوَل احلوادث اليت أّدْت إىل حماكمة جاليليو، ويبدو أننا يف كل عاٍم نعرُف املزيد دا
عّما حدَث حقاً. كذلك ال يزال النزاُع قائمًا حوَل مشروعية األحكام الصادرة حبقّر جاليليو، سواٌء يف ذلك 

ذا األمر األخري، أنَّ الكنيسَة قد تصرَّفْت مبوجب فحواها وأبعاُدها اإلجرائية. ويظهُر من حاصل الَنَظرر يف ه
َحذَّر  -كما سيأيت  -سلطته، واستناداً إىل مِبراٍت قوية. فقد أعلنْت جترمَي نظرية كوبرنيكوس من قبل، وأيضاً 

من تبيّن وتدريس نظريةر كوبرنيكوس. كذلك َحّفزْت إدانَة جاليليو  1616الكارديناُل بيالرميين جاليليو منذ 
 Miller العوامل السياسّية من ظهور حركة اإلصالح الكاثوليكي املضاد، وحرب "الثالثني عام" )بعضُ 

. يرى البعُض أيضاً، أنَّ (McMullin ,ed .2005)(، ابإلضافة إىل مشاكل البااب إيرابن الثامن 2008
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بيّن الفلسفة الذَّريّة األحكام الصادرة حبقّر جاليليو جاءْت بعد تسويٍة لتجنيبه أحكامًا أشدَّ بتهمة ت
(Redondi 1983) .ولكن مل تلَق هذه النظريُّة األخريُة الكثرَي من القبول . 

أّما مشروعّيُة فحوى تلك األحكام، أّي جَترمي نظريّة كوبرنيكوس، فأكثر إشكااًل. تناوَل جاليليو عام 
خطاابت إىل »َحّوَله فيما بعُد إىل والذي )-« خطاابت إىل كاستيلي»هذه اإلشكاليَة يف كتابه  1615

، ففي تلك اخلطاابت، َزَعَم جاليليو أنَّه ال جدال يف كون اإلجنيل َنصُّ ُمنَزل. ومبا أنّه -(«الغرندوقة كريستينا
يستحيل أن تتعارض حقيقتان، ومبا أنَّ ما توّصل إليه العلُم الطبيعيُّ حقيقٌة. َوجَب إعادُة أتويل َنصّر اإلجنيل 

َق املستجدَّ من احلقائق. فاإلجنيل حسب جاليليو وثيقةٌ اترخيّية، ُكترَبْت ألانس عاشوا يف زماٍن مضى، وكان ليواف
 لرزاماً أن ُتكتَب بلغٍة تَقبَـُلها أفهاُمهم وترشدهم إىل الدين الصحيح.  

، وتعارضهما الظاهرّي. ُجلُّ النزاعر الفلسفيّر الدائر قبل َزمن جاليليو وبعده دندنةٌ حول َعقيدةر احلقيقتني
 األمر الذي يدفعنا لطرح أسئلٍة من قبيل "ماهي احلقيقة؟"، "وكيف السبيل إىل معرفتها أو إظهارها؟".

 َعِبَّ الكارديناُل بيالرميين عن َرغبته يف دعم احلقيقة العلمية، إذا كان من املمكن إثباهتا
(McMullin 1998). ونظرية كوبرنيكوس )ورمبا ة كنظرية بطليموسلكّنه اعتقَد أنَّ النظرايتر الفلكي ،

نظرية تيخو براهي أيضاً(، جمرُد فرضّيات. وأنَّ هذه النظرايت غرُي قابلٍة لإلثبات الفيزايئي، نظرًا لطبيعتها 
 Duhem 1985, Machamer) الرايضية اخلالصة. إنَّ هذا القول يـَُعدُّ َضرابً من الذرائعّية والالواقعّية

( نـَْفُسه جادَل أنَّ العلَم ليس 1985فـ"دومي") ع ميكن احملاّجة للذرائعّية بطرق عديدة،ابلطب .(1976
ميتافيزيقيا، وأنَّه ابلتايل ال يتناوُل سوى التخمينات النافعةر اليت مُتكننا من تنظيم الظواهر. كذلك جند حماّجة 

وآخرين. وأيضاً  (van Fraassen 1996) عند  -وبال حتّيٍز للميتافيزيقيا األكوينّية -الحقًة أبرَع وأكملَ 
و كوبرنيكوس نظرايٌت رايضّيٌة يف املقام األول، ولكن جاليليو مل ، ميكن القوُل ببساطٍة أنَّ نظراّيتر بطليموس
والذي ابملناسبة  بل عّما شيََّدُه من تطبيق فيزايئي لبعض أجزائها،، يكن يدافع عن نظرية كوبرنيكوس نفسها

الالتراكزية، وفلك التدوير، وُمزَدوجة الطوسّي( وأمثاَلا. ولعلَّ ما مجيع الزخارف الرايضية: كـ ) خَتَلَّص فيه من
قاد جاليليو آلراٍء كهذه هو اهتماُمه بنظرية طبيعة املادة. ابلطبع إذا قلنا ابلقول السابق سنواَجه ابلسؤال التايل: 

أنَّ هناك جانبًا ما جيعُل ما كان يدافع عنه جاليليو  ما هي الشروط اليت ُتشكّرل هويَة نظرية ما؟ من الواضح
  .خمتلفاً عن نظرية كوبرنيكوس األصلّية، وبطبيعة احلال عن نظرية كيبلر
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اجلانب اآلخر من هذا ُكلّره والذي لطاملا كان مثارًا للجدل هو: ما الذي يشّكُل خصائص الِبهان 
َع فيه كرتاُب كوبرنيكوس يف قائمة الكتب نفس العا، 1616على االّدعاءات العلمّية؟ يف عام  م الذي وضر

احملظرة، دعا رئيس املكتب املقدس التابع حملكمة التفتيش الكارديناُل روبرت بيالرميين جاليليو للمثول أماَمه. 
دّر »وضع جاليليو خمطوَط ، وَحذَّره من الدفاع عن تعاليم كوبرنيكوس ومن تدريسها. يف ذلك العام أيضاً 

َ
 يف امل

استخدَم جاليليو نفَس احُلجَج الواردة يف هذا املخطوط بعد ذلك بسبعة عشَر عاما، وذلك يف اليوم . «واجلَْزر
آمن جاليليو أنَّ ُحجَجه هذه . «حوار حول النظامني الرئيسيني للكون»الرابع من حواراته الواردة يف كتاب 

، فإّّنا يف ذات الوقت تؤكد كانت كذلك حقاً   حول املد واجلزر كفيلٌة إبثبات نظرية كوبرنيكوس. ولكن إن
 وجاهة النسخة اجلاليلية من نظرية كوبرنيكوس. لنتأمَل أكثَر يف هذه احلجج.

َحتمل )أو رمبا 
ُ
جادَل جاليليو أنَّ حركَة األرض )اليومّية والسنويّة( هي السبب الفيزايئي الوحيد امل

حتملة ابحلركة امليكانيكيةاملعقول( 
ُ
، فقد استبعد لظاهرة املدّر واجلَزر. وحيث أنَّ جاليليو َحَصَر األسباب امل

بذلك ما اقرتحه كيبلر من كون القمر سبباً. كيف مُيكن للقمر بال أي اتصاٍل ابلبحر أن ُيسبب املدَّ واجلزر؟ 
اطنّية. إذن فحركة األرض هي ما جيعُل ماَء البحر إن قواًل كهذا سيكون دون َريٍب توّساًل ابلّسحر والقوى الب

يتدفُق جيئًة وذهاابً. ومبا أنَّ دوران األرض )حول الشمس وحول نفسها( حيدث ابنتظام، كذلك فرتات املدّر 
واجلَزر حتدث بشكل دورّي. وهكذا فإنَّ الزَّخم املتولّرد جرّاء التدفق العنيف للماء يسبُب حركتها إىل اخللف. 

ختالف تدفقات املاء يف املد واجلزر فمرجُعُه إىل اختالف البىن الفيزايئية لألحواض اليت يتدفُق فيها املاء. أما ا
 (لتفاصيل ومعلومات أوىف Palmieri 1998)انظر 

مع أّن جاليليو كان على خطأ، لكنَّ إرجاَعه سبَب املد واجلزر إىل سبب ميكانيكي ظاهر جيعَل 
إبمكان املرء أن يُدرَك ملاذا َظنَّ جاليليو أنَّه ميتلك إثبااتً حلركة واألرض، ومن ُثَّ لنظرية ُحجَته هذه ذاَت قيمٍة. 

وال الفالسفةُ الذرائعيون ، إبمكان املرء أيضاً أن يُدرك ملاذا مل يكن ليقبل الكارديناُل بيالرميينكوبرنيكوس. ولكن 
ب احملتملة ابألسباب امليكانيكية الظاهرة فحسب. اثنياً، ، ألّنم يرفصون َحصَر جاليليو األسباهبذه احلجة. أوالً 

ال تتناول ُحجُة املد واجلزر هذه احلركَة السنوية لألرض حول الشمس بشكل مباشر. وأخرياً، فإنَّ هذه احلجَة 
ال تقول شيئًا عن مركزيّة الشمس أو عن الفرتات املدارية كما َحَسبها كيبلر. وهكذا ففي أحسن األحوال، 

ن هذه احلجُة جُمرََّد قرينة لتفسري جزئي إلحدى نقاط نظرية كوبرنيكوس. ولكن مع إضافة هذه احُلجة إىل تكو 
اليت أظهرْت أطوارًا لكوكب الزُّهرة كأطوار القمر وابلتايل وجوب دورانه -االستطالعات التلسكوبية السابقة
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دركة الذي حيّيُد ُحج-حول الشمس
ُ
َج احلَركةر الفيزايئية اليت اسُتخدرمْت ضدَّ نظرية ، وإىل مبدأ نسبية احلركة امل

حركة األرض، كان ذلك كافيًا ليظنَّ جاليليو أن حبوزته اإلثبات الضروري إلقناع رافضي نظرية كوبرنيكوس. 
لألسف، مل يتحقق ذلك إاّل بعد موت جاليليو واالتفاق على علم كونّيات مادّي مّوحد، يستفيُد من فرضيات 

، مل يكن حدوُث ذلك على أّي حالٍ . «مقاالت عن علمني جديدين»املادة واحلركة الواردة يف  جاليليو حول
  .ممكناً إاّل بعد تغيري جاليليو املعايري املعهودة لرَفهم وتفسري العامل

 Mayer( و )Finocchiaro 1989لالطالع على كثرٍي من واثئق حماكمة جاليليو، انظر: )
 Finocchiaro، انظر)التداعيات الطويلة واملشّوقة حول قضية جاليليو (. وملعرفة املزيد عن2012
( يف George Coyneانظر مقالَة )(. وحول مساعي البااب )يوحنا بولس الثاين(، 2005

(McMullin 2005.) 
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