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فصل
ستارةتازةتیکو1

از بخت خوش تیکو براهه، شامگاه یازدهم نوامبر سال 1572م 
آسمان صاف بود. اگر غیر از این بود، هنگام رفتن برای صرف 
تازة باالی سر خود  نمایان شدن مهمان عجیب و  شام متوجه 
نمی شد. این دانمارکی 25 ساله محل کار خود را ترک گفته و با 
شتاب عازم عمارت اصلی دیر ِهِرواد بود. این صومعة جالب توجه 
و قدیمی در یکی از نواحی روستایی اسکانیا، از ایاالت دانمارک، 
قرار داشت. هرچند استین بیله، دایی تیکو، راهب نبود، ریاست 
دیر را بر عهده داشت. او به برادرزاده اش اجازه داده بود در آن جا 

زندگی کند و به پژوهش های علمی خود بپردازد. 
زمینه   های  از  یک  کدام  در  بود  نگرفته  تصمیم  هنوز  تیکو 
علمی به کار خود ادامه دهد. او شیفتة ستارگان و سیارات بود 
مجذوب  اندازه  همان  به  اما  شود،  اخترشناس  داشت  قصد  و 
کیمیاگری نیز بود. کیمیاگران به یک معنی پیشاهنگان شیمیدانان 
امروزی بودند. در آن دوران، هدف کیمیاگران تالش برای تبدیل 
سرب و دیگر فلزات ارزان قیمت به طال و جستجوی آن نوع 
مواد شیمیایی بود که احتمال داشت بر طول عمر انسان بیفزاید. 

تیکو براهه از اخترشناسان مشهور دانمارکی بود.
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همان طور که تیکو به سوی تاالر اصلی دیر می رفت، چیزی 
در آسمان نظر او را جلب کرد. او بعدها چنین به یاد  آورد: 

غیرعادی  و  تازه  ستارة  یک  شدم  متوجه 
داشت  ستارگان  دیگر  از  بیش  تأللوئی  که 
تقریبًا درست باالی سرم در حال درخشیدن 
است؛ و چون از زمانی که پسربچه ای بیش 
را خیلی خوب  تمام ستارگان آسمان  نبودم 
می شناختم، برایم کاماًل روشن بود که در آن 
نبوده  ستاره ای  هنگام  آن  تا  آسمان  از  نقطه 

است.1

اشاره  بدان  تیکو  که  آسمان«  از  نقطه  »آن 
بود.  ذات الکرسی  فلکی  صورت  می کند 
ستاره های آن، نه چندان دورتر از دّب اکبر، 
طرح مبهم زنی نشسته بر یک صندلی را به 

وجود می آورد. 
باالی  که  شیئی  بود  روشن  تیکو  برای 
به  متعلق  می درخشد  تابناک  چنین  سرش 
این  مکان  واقع،   در  نیست.  ذات الکرسی 
ترسید  ابتدا  که  بود  غیرعادی  چنان  ستاره 
کرد  فکر  باشد.  شده  توّهم  دچار  شاید 
چشم و ذهنش او را فریب می دهد. از این 
دیر  در  که  را  خدمتکاران  از  نفر  چند  عجله  با  رو، 
مشغول کار بودند احضار کرد و از آن ها پرسید که آیا آن ها 
دریافت  خرسندی  با  تیکو  خیر.  یا  می بینند  را  شیء  آن  نیز 
دیدم  »وقتی  نوشت:  بعدها  ببینند.  را  آن  می توانند  نیز  آنان 

تیکو بخشی از دیر ِهِرواد 
را به چیزی تبدیل کرد 
که امروزه آن را نمونة 

اولیة ابزار پژوهش علمی 
مدرن می دانند. دیر زمینی 
داشت که بیش از سیصد 

کشاورز روی آن کار 
می کردند. از ویژگی های 
آن باغ های میوة وسیع، 

چند بوستان، استخرهای 
ماهی، یک آسیاب، و یک 
آهنگری بزرگ بود. تیکو 
آزمایشگاهی مملو از مواد 

شیمیایی برای آزمایش های 
کیمیاگری خود و یک 

کارگاه شیشه گری برای تهیة 
ظروفی که در آزمایشگاه 

استفاده می کرد به آن افزود.
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وجود  ستاره  یک  واقعًا  آن جا  که  ببینند  می توانند  دیگران... 
دارد، تردیدهایم برطرف شد.«2

وقتی معلوم شد که این مهمان عجیب آسمانی واقعی است، 

تیکو براهه 
که غالبًا با نام 

کوچکش تیکو 
شناخته می شد، 
با ظهور چیزی 
که فکر می کرد 

ستاره ای تازه باشد 
مسحور آن شد.
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او  باشد؟  تیکو پیش آمد: آن شی ء چه می تواند  برای  سؤالی 
اما  بود.  آن ها  از  یکی  شبیه  که  نامید چرا  ستاره  را صرفًا  آن 
تردید داشت که یک ستارة تازه بتواند ناگاه در آسمان پدیدار 
متفاوتی  از جهان بینی  او  دانشمندان عصر  تمام  که  شود چرا 
پیروی می کردند. تقریباً دو هزار سال پیش تر، ارسطو بر این 
گمان بود که ستارگان ثابت هستند. همچنین بر این باور بود 
که گرچه ماه و سیارات در افالک )فضا( حرکت می کنند اما 
نهایت،  در  و  نزدیکند.  تقریبًا  است  عالم  مرکز  که  زمین  به 
می اندیشید ستارگان بسیار دورتر از سیارات قرار گرفته اند و 
حرکت نمی کنند. از این رو ممکن نبود ستارة تازه ای پدیدار 

شود و توازن طبیعت را بر هم زند. 
در  را  مفاهیم  این  اروپایی  دانشمندان  دیگر  مانند  تیکو 
بارة افالک پذیرفته بود. از این رو ابتدا پنداشت این شیء در 
نزدیکی زمین قرار دارد، بسیار نزدیک تر از ماه. مدتی، آن را 
می پنداشتند  هنگام  آن  که  چرا  پنداشت،  دنباله دار  ستارة  یک 
اما تیکو  ستارگان دنباله دار در اتمسفر زمین حرکت می کنند. 
فکر ستارة دنباله دار را به سرعت کنار گذاشت، زیرا این شی ء 
دنباله دار  ستاره های  که  حالی  در  بود  واضح  و  نورانی  تازه 

همچون اجسامی تار در آسمان به نظر می رسند. 
جدید،  ستارة  واقعی  هویت  راز  گشودن  اشتیاق  در  تیکو 
هفته ها هر شب با دقت تمام به مشاهدة آن پرداخت. آخراالمر، 
این ستاره از سیارة ونوس )ناهید(، درخشان ترین شی ء آسمان 
شب به استثنای ماه، درخشان تر شد. چند هفته ای شی ء تازه 
تقریبًا شانزده  اما طی  بود.  قابل مشاهده  نیز  حتی وسط روز 
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ماه، آن شی ء اندک اندک کم نور شد. تا سرانجام همان قدر که 
اسرارآمیز ظاهر شده بود ناپدید گشت. 

شد  متوجه  تیکو  بود،  رؤیت  قابل  شی ء  که  مدتی  در 
ثابت  ذات الکرسی  فلکی  صورت  از  نقطه  یک  در  ظاهراً  که 
کنار  را  دنباله دار  ستارة  فکر  موجب شد  امر  این  است.  بوده 
بگذارد، چرا که ستاره های دنباله دار شب های متوالی با سرعتی 
یکنواخت از یک سو به سوی دیگر آسمان حرکت می کنند. به 
نظر می رسد این تصور را که این شی ء سیاره ای جدید باشد 

در ترسیم های تیکو 
از صورت فلکی 

ذات الکرسی، جسم 
سماوی ناشناخته با 
حرف »I« مشخص 

شده بود. 
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آسمان  در  نیز  سیارات  چون  بوده،  گذاشته  کنار  ذهن  از  نیز 
حرکت می کنند. ظاهراً این شی ء ویژگی هایی نظیر ویژگی های 
ستارگان از جمله فاصلة  بسیار زیاد و ثابت بودن 

داشته است.
اما تیکو می خواست مطمئن 
مبادرت  رو،  این  از  شود. 
اختالف  اندازه گیری  به 
منظر این شی ء کرد. او 
فرد  وقتی  می دانست 
ناظر روی زمین حرکت 
شی ء  جایگاه  کند، 
نظر  به  متغیر  دوردست 
کسی  اگر  مثاًل،  می رسد. 
برج کلیسایی را از یک نقطه 
مشخصی  چشم انداز  کند،  نگاه 
در پس آن قابل رؤیت خواهد بود. اما 
وقتی چند ده متر به یک سو حرکت کند، چشم انداز متفاوتی در 
پس برج کلیسا پدیدار می شود. بنابراین، اختالف منظر عبارت 
است از حرکت صوری یک شی ء که بر اثر حرکت خود ناظر 

به وجود آمده باشد.
تیکو می دانست هرچه شی ء به ناظر نزدیک تر باشد، اختالف 
باشد،  دورتر  شی ء  فاصلة  هرچه  بود.  خواهد  بزرگ تر  منظر 
تازة  این شی ء  اگر  منظر کوچک تر خواهد شد. پس  اختالف 
عجیب به زمین نسبتاً نزدیک بود، می بایست اختالف منظری 

تیکو مصمم بود 
هویت جسم 

سماوی عجیب و 
تازه را تعیین کند.
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مشخص و قابل اندازه گیری می داشت. تیکو با استفاده از یک 
زاویه یاب ابتدایی، وسیله ای برای مکان یابی ستاره ، اختالف منظر 
ستارة جدید را اندازه گیری کرد. او هر شب زاویة بین آن شی ء 
غریب و چند ستارة درخشان و مشخص را محاسبه می کرد. با 
گذشت هفته ها و ماه ها نتوانست برای آن شی ء اختالف منظری 

زاویه یاب یکی از 
ابزارهای متعددی 
بود که تیکو از آن 

برای بررسی آسمان 
استفاده کرد.
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بیابد. او به این نتیجه رسید که شی ء اسرارآمیز حرکت نمی کند. 
او دریافت این امر تنها یک معنی دارد: این شی ء باید ستاره ای 
در  تازه  ستاره ای  پدیدار شدن  بارة  در  تیکو  باشد.  دور  بسیار 
که  معجزه ای  است،  معجزه  که  »به راستی  آسمان چنین گفت: 
پیش از زمانة ما هرگز دیده نشده است، در هیچ دورانی از زمان 
آغاز جهان.«3 از این گذشته، این بدان معنی بود که جهان بینی 

قدیمی اشتباه بوده است: افالک دوردست الیتغیّر نیست. 

آن شی ء سماوی 
که تیکو با دقت 
بررسی اش کرده 
بود به اَبَرنواختر 

تیکو معروف شد. 
بیش از چهار قرن 

بعد، یک تلسکوپ 
قوی پرتو ایکس از 

بقایای این ابرنواختر 
عکسبرداری کرد. 
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اروپایی آن قدر هوشمند  دانشمندان  بیش تر 
نبودند که یافته های تیکو را بپذیرند، و به یقین 
آمادگی آن را نداشتند که بر اساس حرف های 
دانشمندی جوان و تازه کار در اعتبار یافته های 
علمی پیشین تردید کنند. آن ها نظریة تیکو را 
 De که در سال 1573م در کتابچه ای با عنوان
شد  منتشر  نو«  »ستارة  معنی  به   Stella Nova

رد کردند. منتقدان تیکو اصرار داشتند آن شی ء 
ستاره نبوده است. آنان استدالل می کردند این 
شی ء ستارة دنباله دار یا یک جرم سماوی دیگر 
است. تیکو کسانی را که تردید داشتند »کودن« 

و »ناظران نابینای آسمان«4 نامید. 
تیکو  با  انگشت شماری  تعداد  گرچه 
تازه  شی ء  از  او  ارزیابی های  بودند،  موافق 
مشهور  را  او  نوشت  آن  بارة  در  که  کتابی  و 
کرد. از این مهم تر، به گفتة ویکتور ای. تورن 
این  او،  امروزی  و  برجسته  زندگینامه نویس 
مقدر  که  کرد  هدایت  راهی  به  را  »او  چیزها 
بود بقیة عمر خود را صرف آن کند.«5 تیکو به 

یمن این ستارة تازه تصمیم گرفت اخترشناس شود. او خیلی 
که  داده هایی  پیشرفته ترین رصدخانة جهان شد.  مسئول  زود 
او در آن جا گرد آورد برای کار پیشگامان بعدی اخترشناسی 

داده هایی حیاتی از کار درآمد. 

 De تیکو با عنوان کتابش
Stella Nova اصطالحی 

جدید وضع کرد. اخترشناسان 
بعدی از واژة نووا برای 

توصیف ستاره ای استفاده 
کردند که از پیش شناخته شده 

نباشد و ناگهان در آسمان 
پدیدار شود. آن ها سرانجام 
دریافتند بزرگ ترین نوواها 
که سوپرنووا ]اَبَر نواختر[ 
نامیده می شوند ستاره هایی 
هستند که منفجر می شوند. 

یک سوپرنووا برای مدت زمان 
کوتاهی با نوری معادل نور 

میلیاردها ستارة معمولی 
می درخشد. سوپرنووای تیکو 
که اخترشناسان امروزی آن را 
SN 1572 نامیده اند، در حدود 

بیست هزار سال قبل منفجر 
شده بود. این مدت زمانی 

است که طول کشید تا نور 
آن از هنگام انفجار به زمین 

برسد. 
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تازه را در ذات الکرسی دید مرد  زمانی  که تیکو براهه ستارة 
ثروتمندی بود. او در امالک دیر هرواد همراه با خدمتکارانی 
که در خدمت شخص او بودند در آسایش می زیست. او این 
موقعیت را به واسطة سال ها کار سخت به دست نیاورده بود. 
دنیا  به  دانمارک  خانواده های  ثروتمندترین  از  یکی  در  تیکو 

آمده بود. 
بود که در دربار سلطنتی  براهه نجیب زاده ای  اوته  پدرش 
جایگاهی  و  ثروت  اوته  داشت.  فوق العاده ای  نفوذ  دانمارک 
واال نیز به ارث برده بود. هر دو پدربزرگش عضو ریگسراد، 
یا شورای سلطنتی بودند: گروهی برگزیده که به شاه مشورت 
می داد و غالباً پادشاه جدید را انتخاب می کرد. توگه براهه، پدر 
ریگسراد خدمت  در  در جنگ،  کشته شدن  از  قبل  نیز  اوته، 

می کرد. 
در  را  خانوادگی  قلعة  اوته  توگه،  درگذشت  دنبال  به 
برد.  میراث  به  دانمارک،  اسکانیای  ایالت  در  کنودستروپ، 
بعدها، با بئاته بیله ازدواج کرد که او نیز از خانواده ای ثروتمند 

دورانخوشكودكي

تیکو در دورة  دانشجویی در دانشگاه الیپزیگ آلمان هر آنچه می توانست در بارة 
اخترشناسی بیاموزد آموخت. 
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و متنفذ بود. تیکو در چهاردهم دسامبر سال 1546م در ارگ 
شکوهمندشان به دنیا آمد. مادرش یازده کودک دیگر به دنیا 
دوران  آن  در  ماندند.  زنده  آن ها  از  تن  هفت  فقط  اما  آورد 
در  پرجمعیت  خانواده های  کودکان  یک سوم  حدود  معموالً 
خردسالی می مردند. در سراسر اروپا از بهداشت خبری نبود و 
طب فنی ابتدایی محسوب می شد. از جمله همشیرهای تیکو 

تیکو در قلعة 
کنودستروپ دانمارک 

به دنیا آمد.

سوئد

ک ر نــمــا ا د

مالمو

ِون

ن شلاّ

فالستر

لوالن

مون
30 مایل
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کپنهاگ

هلسینگبوری کریشانستاد

سیمریسهامن

قلعة کنودستروپ
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آفریقا

هلسینگور
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نقشه مرزهای 1550
 را نشان می دهد.
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خواهر جوان ترش سوفیا بود. سوفیا که زنی جوان و تیزهوش 
و کاردان بود بعدها در پژوهش های علمی برادر به کمک او 

آمد. 
هنگامی که تیکو دو ساله بود، عموی ثروتمندش یورگن 
براهه به کنودستروپ سفر کرد. تنها پس از رفتن یورگن بود که 
اوته و همسرش متوجه شدند چیزی مهم گم شده است. تیکو 
بعدها در خاطراتش گفت که یورگن، »بدون اطالع والدینم مرا 

با خود برده بود«6. 
یورگن براهه این بچه دزدی را با خاطرنشان کردن این مسئله 
که او و همسرش اینگر فرزندی ندارند توجیه کرد. از نظر او، 
اوته و بئاته فرزندان بسیاری داشتند پس می بایست سخاوتمندانه 
یکی از آن ها را به خویشان بدون فرزند خود می دادند. بنا به 

عجیب  توافق  این  تیکو  والدین  نامعلوم،  دالیل 
در  امالک خود  به  را  تیکو  یورگن  پذیرفتند.  را 
توستروپ واقع در شرق اسکانیا برد. در آن جا، 
به گفتة تیکو: »عمویم مرا بزرگ کرد و پس از 
من  از  سخاوتمندانه  زندگی اش  طول  در  آن 
پشتیبانی کرد... و همواره مانند پسرش با من رفتار 

می کرد.«7
دیگر  مانند  تیکو  بود  مراقب  یورگن  عمو 
اطفال خانواده های ثروتمند دانمارکی از تعلیم و 
تربیت خوبی برخوردار شود. در آن هنگام، تمام 
به  صورت خصوصی  دانمارک  ابتدایی  مدارس 
اداره می شد. بیش ترشان در اختیار کلیسا بود و 

هر دو خانة تیکو در 
کنودستروپ و توستروپ 

در اسکانیا )یا اسکانه( قرار 
داشت، منطقه ای مسطح 

با جنگل ها و دریاچه هایی 
اندک. امروزه، اسکانیا بخش 

جنوبی سوئد را تشکیل 
می دهد. اما در روزگار تیکو 

این منطقه بخشی از دانمارک 
بود. دانمارکی ها طی معاهدة 

راسکیله در سال 1658م، 
نیم قرن پس از مرگ تیکو، 
اسکانیا را به سوئد واگذار 

کردند.
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معلم ها کشیشان پروتستان بودند. تیکو بعدها به یاد آورد: »]مرا[ در 
هفت سالگی به مدرسة ابتدایی فرستادند.«8 آن جا التین و یونانی، 

کتاب مقدس، و شاید تا حدی مبانی ریاضی را آموخت. 
اتمام  از  پس  ثروتمند،  و  جوان  اروپایی  نجیب زادگان 
ادامه  دانشگاه  در  را  خود  تحصیالت  همواره  تقریبًا  دبستان 
کپنهاگ  دانشگاه  در  تیکو  1559م،  سال  آوریل  در  می دادند. 
حضور یافت. باالی در جلوی عمارت اصلی آن این کلمات 
حک شده بود: »او به روشنایی عرش می نگرد.«9 ممکن نبود 
تا چه حد مناسب  این عبارت  بتواند پیش بینی کند که  کسی 
احوال تیکو براهة جوان است، کسی که بعدها رصدگری با 

شهرتی جهانی شد.
اخترشناسی ابتدا مرکز توجه مطالعات تیکو نبود زیرا عمویش 
می خواست او حقوق بخواند. تیکو دروس علوم هفتگانه را نیز 
فرا گرفت که در تمام دانشگاه های اروپایی تدریس می شد. این 
بالغت،  فن  منطق،  هندسه، حساب،  از  بودند  عبارت  دروس 
موسیقی، و زبان التین. سرانجام تیکو به اخترشناسی عالقه مند 
اداره کنندة مدرسه آن  دلیل که روحانیان  این  به  تا حدی  شد، 
را به شدت ترویج می کردند. آن ها ادعا می کردند مطالعة افالک 

راهی است برای نزدیک شدن به خداوند. 
اما یک رخداد مهم سماوی بود که اخترشناسی را بدل به 
کعبة آمال او کرد. در بیست و یکم اوت سال 1560م، او شاهد 
پیش بینی  را  آن  دانشمندان  که  بود  جزئی  خورشیدگرفتگی 
کنند  پیشگویی  را  چیزی  بتوانند  انسان ها  این که  بودند.  کرده 
که همگان آن را امری الهی می پنداشتند او را مسحور ساخت. 
تیکو با خود می گفت اگر خورشیدگرفتگی امری قابل پیش بینی 
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پیشگویی  بتوان  نیز  را  باشد، شاید دیگر رویدادهای سماوی 
کرد. او که مشتاق آزمودن چنین پیشگویی هایی بود، دو کتاب 
اصلی اخترشناسی خرید و هر گاه فرصت داشت به تعمق در 

خورشیدگرفتگی 
سدة شانزدهم 

موجب هیجان شدید 
اخترشناسان شد.
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آن ها می پرداخت. بعدها نوشت: »خیلی زود 
توانستم تمامی صورت های فلکی  آسمان را 

تشخیص دهم.«10
در  را  خود  درس  تیکو  که  هنگامی 
در  اتمام رساند، تصمیم گرفت  به  کپنهاگ 
از  برخی  داشتن  به  هنگام  آن  در  که  آلمان 
می کرد،  مباهات  اروپا  دانشگاه های  بهترین 
پانزده ساله  تیکوی  دهد.  ادامه  تحصیل  به 
دانشگاه الیپزیگ  در  فوریة سال 1562  در 
اخترشناسی،  بر  عالوه  او  یافت.  حضور 
نیز  اختربینی  و  ادبیات،  التین،  مطالعة  به 
سیارات  بودند  مدعی  اختربینان  پرداخت. 
زمینی  رویدادهای  سیر  بر  ستارگان  و 
کاذب  علمی  اختربینی  امروزه،  دارند.  تأثیر 
محسوب می شود، اما در دوران تیکو تقریبًا 
همه، از جمله دانشمندان بر این باور بودند 
که این علم برآمده از واقعیت است. او حتی 
پاره ای از اوقات خود را صرف تهیة زایچه 

برای افراد مشهور می کرد. 
آسمان  مطالعة  به  را  بیش تر وقت خود  تیکو  این همه،  با 
شب می گذراند. از آن جا که هنوز تلسکوپ اختراع نشده بود، 
به  با چشم غیرمسلح، و  تمامی مشاهدات نجومی می بایست 

یاری چند ابزار مکانیکی انجام می گرفت. 
صلیبی شکل  چوبدست  یا  تیرچه  وسیله ها  این  از  یکی 

علوم هفتگانه که تیکو به 
مطالعة آن پرداخت بر پایة 

اندیشه های دو دانشمند رومی 
قرار داشت که تقریباً یک 

هزار سال پیش از آن زمان 
زندگی می کرده اند. یکیشان 
کاسیودوروس از کارمندان 

دولت بود که به سال 540م 
صومعه ای را در جنوب ایتالیا 

تأسیس کرده بود. دیگری 
مارتیانوس کاپاّل بود که 

دایرهֵ المعارفی معروف به رشتة 
تحریر درآورده بود. آنان خود 

را وقف تدریس ریاضیات، 
موسیقی و اخترشناسی، و نیز 

التین، یونانی و دین مسیحیت 
کرده بودند. نوشته های آنان 

در طول دوران رنسانس 
اروپا از نو کشف شد و 

به شکل گرفتن رشته های 
تحصیلی در دانشگاه های اروپا 

کمک کرد.
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ـ م[ بود. این وسیله شامل دو میلة چوبی  ]چوبدست یعقوب.ـ
بود که با زاویة نود درجه به هم متصل می شد و یک صلیب 
به وجود می آورد. ناظر برای اندازه گیری زاویة میان دو ستاره 
از شکاف  ستاره ها  از  یکی  که  می گرفت  را چنان  چوبدست 
تعبیه شده روی میلة عرضی دیده شود، آن گاه میلة عرضی را 
میان  از  تا ستارة دوم  میلة اصلی حرکت می داد  آن قدر روی 
میلة  روی  نقش شده  رقم  رؤیت شود.  قابل  آن  دیگر  شکاف 

اصلی زاویة میان آن دو را نشان می داد. 

اختربینان برای 
پیشگویی آینده 
از دوازده نشانة  

منطقه البروج )بروج 
دوازده گانه( استفاده 

می کردند که هر یک 
نام یکی از صور 
فلکی را بر خود 

دارد. هر نشانه به 
زمان خاصی از سال 

مربوط می شود.

..
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است.  دقت  فاقد  و  نامناسب  وسیله ها  این  دریافت  تیکو 
نقشه های تخصصی ستارگان که مطالعه  بیش تر  فهمید که  او 
کرده است تقریبًا بی فایده اند. در سال 1563م ِشکوه می کرد که 
نقشه های در دسترس سیارات و ستارگان را بررسی  »تمامی 
همچنین  نیست«.11  سازگار  دیگری  با  یک  هیچ  اما  کرده ام 

نوشت:
 به تعداد اخترشناسان اندازه و روش وجود دارد و هیچ یک 
برنامه ای  است  نیاز  مورد  آنچه  نمی خواند.  هم  با  آن ها  از 

هرچند تیکو 
از چوبدست 

صلیبی شکل برای 
تعیین فاصلة میان 

ستارگان استفاده کرد، 
اما این وسیله برای 
اندازه گیری فاصلة 

میان اشیای دیگر نیز 
قابل استفاده بود. 
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طوالنی مدت با هدف نقشه برداری از آسمان است که از یک 
محل مشخص در طی دوره ای چندساله انجام گیرد.

تیکوی  اصلی  طرح  های  از  یکی  به  تبدیل  سرانجام  ایده  این 
اخترشناس شد. 

اما در آن هنگام این مرد جوان نمی توانست به چنین طرح 
عمده ای بپردازد. از یک طرف دانشگاه را به پایان نرسانده بود 
و از طرف دیگر مجال نیافته بود دانشمندی خود را محرز کند. 
برای انجام آزمایش های خود حتی یک رصدخانه نیز نداشت. 
می بایست به فکر خانواده اش نیز می بود. هم پدرش، اوته براهه، 
و هم عمویش یورگن حتی تصور این که او اخترشناس شود 
برایشان ناخوشایند بود. اما طولی نکشید که فاجعه جان هر دو 

را گرفت و سبب شد تیکو بتواند به عالیق خود بپردازد.
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زندگی تیکو در دورة  دانشجویی در دانشگاه الیپزیگ آکنده از 
فعالیت های پرتب و تاب بی پایان بود. در طول روز، چنان به 
انجام تکالیف و شب هنگام چنان به مشاهدات سماوی سرگرم 
بود که زمان اندکی برای خانواده اش می ماند. اما در ژوئن سال 

1565م فاجعه ای رخ داد که او را وادار به عزیمت کرد. 
با  دوم  فردریک  شاه  و  یورگن  عمو  1565م،  زمستان  در 
اسب از پلی می گذشتند که اسب شاه ناگهان روی دو پا بلند 
شد و او را درون آب بسیار سرد زیر پل پرت کرد. یورگن 
اسب خود را واگذاشت و برای نجات شاه درون آب پرید. شاه 
فردریک از این مصیبت جان به در برد، اما یورگن بر اثر افتادن 
در آب یخ به ذات الریه مبتال شد و کوتاه زمانی بعد درگذشت. 

از آن پس، تیکو تحت اقتدار پدرش اوته قرار گرفت.
از  سالیان  طول  در  پدرش  که  دیدارهایی  طی  تیکو 
پیوندهای  دو  این  بود.  گرفته  انس  او  با  داشت  کنودستروپ 
نداشتند،  توافق  بعضی موضوع ها  بر سر  اما  داشتند،  محکمی 
مخصوصًا بر سر تمایل تیکو به فعالیت حرفه ای علمی. اوته 

در بسیاری از تصاویر تیکو، بدشکلِی بینی او که حاصل مجادله ای خشم آمیز بود با 
جزئیات ترسیم شده است.
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می گفت  اما  می پسندید،  سرگرمی  عنوان  به  را  اخترشناسی 
اخترشناسان و دیگر دانشمندان چندان ارجحیتی بر کارگران 
معمولی ندارند. او احساس می کرد الزم است تیکو دانشگاه را 
رها کند و حرفه هایی مانند افسری ارتش، یا حرفه ای درباری، 

یا دیپلمات شدن را برگزیند که مقبول اشراف باشد. 
اما تیکو حاضر نشد دانشگاه را ترک کند. او به پدرش گفت 
هنوز تصمیم قطعی نگرفته که اخترشناس شود، اما می خواهد 
این گزینه را نیز در نظر داشته باشد. به هر حال، عطش او به 

شناخت نحوة عمل جهان و کائنات حیرت انگیز بود. 
تیکو در آخرین سال های رنسانس اروپا به دنیا آمده بود، 
مردمان  دیگر  و  دانشمندان  از  تعداد کمی  آن  در  که  دوره ای 
فرهیخته داشتند عقاید قدیمی در بارة کائنات و جایگاه بشر را 
در آن رد می کردند. در سال 1543م، سه سال پیش از به دنیا 
آمدن تیکو، اخترشناس لهستانی، نیکالوس کوپرنیک نظریه ای 
جنجالی مطرح کرد. کوپرنیک این تصور مورد پذیرش همگان 
را که زمین مرکز عالم است خطا شمرد. می گفت خورشید و 
سیارات به دور زمین نمی چرخند. بلکه زمین سیاره ای است که 

همراه با دیگر سیارات به دور خورشید می گردد. 
تیکو در مقام دانشجوی اخترشناسی مخالف کوپرنیک بود. 
عنوان یک  به  زمین  هنوز تصور  دانشمندان  بیش تر  واقع،  در 
سیارة متحرک را نپذیرفته بودند. با این حال تیکو فکر نمی کرد 
که اخترشناسان همدوره اش همه چیز را می دانند. او اطمینان 
داشت که بخش عمده ای از کیهان هنوز کشف نشده است و 

مشتاق بود مطالعات خود را ادامه دهد. 
دانشگاه  در  نوزده ساله  تیکوی  1566م،  سال  آوریل  در 


