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نیکالوس کوپرنیک

فصل

1

مرکز جهان

نیکالوس کوپرنیک در بستر آرمیده بود .او که هفتاد سال
داشت در دورة خود مردی بسیار سالخورده به شمار میآمد.
بسیاری از همنسالنش پیشتر از او درگذشته بودند و نوبت او
فرا رسیده بود .حملۀ قلبی سمت راست بدنش را فلج کرده بود
و او گاه به هوش میآمد و گاه از هوش میرفت .دوستانش در
اطراف بستر او جمع شده بودند ،به آرامی صحبت میکردند
و نظارهگر آخرین لحظات زندگی او بودند .در یکی از آن
لحظات نادری که کوپرنیک هوشیاریاش را باز یافته بود،
احساس کرد کسی شیئی سنگین را در دستانش قرار میدهد.
کتابش بود! ثمرة زندگانیاش در دستانش قرار داشت .سرانجام
گردش افالک آسمانی منتشر شده بود.
گرچه نیکالوس کوپرنیک سراسر دوران شغلی خود را به
عنوان یکی از مقامات جزء کلیسای کاتولیک رومی سپری کرد،
نظریاتش در بارة نجوم ــ که در کتابش شرح داده است ــ
حاصل حقیقی زندگانیاش شد .کوپرنیک بیش از هر چیز به
ستارهها عالقهمند بود و سراسر عمر خود را صرف پروراندن و
پرترهای از نیکالوس کوپرنیک که در کلیسای یوحنای مقدس در تورون ،لهستان،
آویخته شده است.
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تصحیح نظریة کیهانیاش نمود که شناخت رایج در این زمینه
را از اساس دگرگون کرد.
متأسفانه کوپرنیک در همان روزی که کتابش منتشر شد،

درگذشت .او هرگز نفهمید نظریاتش در آینده چه غوغایی بر پا
خواهند کرد و چگونه مسیر ستارهشناسی را برای همیشه تغییر
خواهند داد.
در سال  1473هنگامی که نیکالوس کوپرنیک در لهستان
به دنیا آمد ،اروپا تفاوت زیادی با امروز داشت .در آن روزگار،
روحانیان کلیسای کاتولیک رومی اغلب تنها کسانی بودند که
میتوانستند بخوانند ،بنویسند یا حساب کنند .کوپرنیک کشیش
کلیسای جامع فراوئنبورگ در لهستان بود و همچون بیشتر
کسانی که در خدمت کلیسا بودند ،مردی تحصیلکرده به شمار
میرفت .او به زبانهای لهستانی ،یونانی و التین حرف میزد
و ریاضیات و ستارهشناسی و حقوق و پزشکی خوانده بود .او
اندیشههای ستارهشناسان و ریاضیدانان یونان باستان را خواند.
این مردان تحصیلکرده اعتقاد داشتند که زمین مرکز عالم است
و همة اجرام آسمانی دیگر ،حتی خورشید ،به گرد آن در
چرخش هستند .در آن دوران بیشتر مردم ــ و کلیسا ــ پیرو
این دیدگاه بودند.
با وجود این کوپرنیک به مشاهدة حرکت ستارهها و سیارهها

پرداخت و محاسبات خود را پی گرفت و سرانجام به این یقین

دست یافت که زمین به گرد خورشید میچرخد .یونانیان ــ و
کلیسا ــ اشتباه میکردند .هرچند ،در قرن شانزدهم ایستادن در
برابر کلیسا مشکالتی جدی به همراه داشت.
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افرادی که با کلیسا مخالفت میکردند ،گاه مجازات
میشدند .عدهای را میسوزاندند ،عدهای را سر از تنشان جدا
میکردند یا از چهار سو میکشیدند و تکهتکه میکردند .افراد
زیادی برخالف تعالیم کلیسا سخن نگفتند.

تصویری از
جهان بر مبنای
این دیدگاه
که ستارگان و
سیارات گرد زمین
در چرخشند.
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سالها بعد ،کلیسا همۀ
کسانی را که از کوپرنیک
حمایت میکردند به اتهام
ارتداد محاکمه کرد .گالیلئو
گالیله دانشمند ایتالیایی
به «اتهام ارتداد» گناهکار
شناخته شد و تا پایان عمر
در بازداشت خانگی قرار
داشت .کتابهای کوپرنیک،
گالیله و یوهانس کپلر در
فهرست کتابهای ممنوع
کلیسا قرار گرفت .کلیسا تا
سال  1835این کتابها را
از فهرست آثار ممنوع خود
خارج نساخت .در سال
 1992پس از گذشت بیش
از سیصد سال از این واقعه
کلیسا سرانجام اقرار کرد که
با گالیله رفتار بدی داشته
است.

با وجود این کوپرنیک مخالفت خود
را ابراز داشت .همة محاسبات او نشانگر
الگوی جدیدی از جهان بودند .عالوه بر

این ،او میدانست که در قرن پنجم پیش
از میالد پیتاگوراس ،ریاضیدان یونانی ،نیز
بر این عقیده بوده است که زمین متحرک
است .او خوانده بود که ستارهشناس بزرگ،
آریستارخوس ،نیز چنین میاندیشیده که
خورشید مرکز جهان است .این اندیشهها
برای او معقول بودند.
در فاصلة سالهای  1514تا 1530
کوپرنیک شش کتاب کوچک منتشر کرد
که نظریات او در بارة مرکزیت خورشید
را شرح میدادند .این شش کتاب کوچک
گردآوری و در قالب کتاب بزرگی با عنوان
De Revolutionibus Orbium Coelestium

یا گردش افالک آسمانی منتشر شدند.
کوپرنیک در این کتاب در شرح نظریهاش
گفت که خورشید به راستی مرکز جهان است و سیارهها به
گرد آن در چرخشند .زمین نیز صرف ًا سیارهای در میان دیگر
سیارههاست و به دور خورشید میچرخد.
کوپرنیک در این کتاب مکان چراغی را که قرنها بر انسانها
تابیده بود ،تغییر داد .گوته ،شاعر آلمانی ،در سال  1808چنین
نوشت:
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در میان تمامی کشفیات و اندیشهها هیچیک بیش از آرای
کوپرنیک بر روح آدمی اثرگذار نبودهاند .آنگاه که از بشر
خواسته شد از مزیت عظیم در مرکز جهان بودن زمین چشم
بپوشد ،زمین را به دشواری به شکل کرهای مستقل شناختند.
شاید هیچگاه خواستهای چنین بزرگ از بشر طلب نشده
بود ،چرا که با پذیرش این امر بسیاری از مسائل در پردهای
1
از ابهام فرو میرفت.

بشر دیگر در مرکز جهان یا حتی در مرکز توجه نبود .اندیشههای
کوپرنیک نحوة نگرش آدمیان به جهان و خودشان را تغییر داد.
اندیشههای او همه چیز را دگرگون ساخت.
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نیکالوس کوپرنیک

فصل

2

دوران کودکی در لهستان

نیکالوس کوپرنیک در نوزدهم فوریة  ،1473حدود ساعت
 4:30بعدازظهر ،در شهر تورنِ لهستان که امروزه تورون نامیده
میشود چشم به جهان گشود .نام او نیکالوس کوپرنیک بود
ولی در اسناد باقیمانده نامش با امالهای گوناگونی ثبت شده
است .رایجترینِ این امالها  Koppernigkو  Kopernikهستند.
شاید نام خانوادگی او از واژة  copperبه معنای مس گرفته شده
باشد ،چرا که پدر نیکالوس که نام کوچک او نیز نیکالوس بود
به خرید و فروش مس میپرداخت .پدرش عالوه بر تجارت
مس ،قاضی ،بانکدار و عضو شورای شهر نیز بود .باربارا مادر
نیکالوس ،دختر تاجری ثروتمند به نام واتزنرود بود .نیکالوس
که کوچکترین فرزند خانواده بود ،برادری به نام آندرهآس و
دو خواهر به نامهای باربارا و کاترینا نیز داشت.
در قرن پانزدهم زندگی در شهر تورون لهستان به رودخانة
ویستوال وابسته بود .ساکنین ،شهر را «ملکة ویستوال» مینامیدند.
در روزهای برپایی بازار قایقهای تجاری از شهر ورشو به
مجسمهای از نیکالوس کوپرنیک که در شهر زادگاهش تورون واقع در
لهستان بر پا شده است.
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این نکته که اطالعات ما در
بارة تولد کوپرنیک بیش از حد
انتظار است ،غیرعادی مینماید.
معموالً چنین اطالعاتی در قرن
پانزدهم ثبت نمیشدند .با این
حال ،طالعبینی چندین بار در
طول زندگی کوپرنیک طالع
او را دید و این کار مستلزم
دانستن و ثبت تاریخ و زمان
دقیق تولد او بود .طالعبینی
کوپرنیک بر مهارتهای
ریاضیاتی و سازمانی او تأکید
میورزید ،همان مهارتهایی
که سرانجام او راچنین مشهور
ساخت.

سمت پایین رود سرازیر میشدند و با
خود گوشت ،سبزیجات ،پارچه و دیگ
و ماهیتابه میآوردند.

دو دیوار و یک خندق تورون را
احاطه کرده بودند .محافظان از فراز سه
برجی که روی دیوارها ساخته شده بود،
نگهبانی میدادند .برجها و دیوارهای
قلعه از دههزار تن ساکنان شهر در مقابل
هجوم قبایل وحشی ،دزدها و یاغیان
حمایت میکردند.
به شهر غالب ًا حمله میشد .ساکنان
شهر برای مراقبت از خود به تمرین
تیراندازی میپرداختند .آنها از میان
افراد ماهر و ورزیده گروهی تشکیل داده
بودند و هنگامی که زنگ خطر به صدا درمیآمد ،این افراد تیر و
کمانهای خود را برمیداشتند و به سرعت پای دیوارهای شهر
میرفتند و آمادة نبرد میشدند.
خانوادة کوپرنیک در شهر تورون ،خیابان سن آن ،در خانهای
که پدر باربارا به آنها بخشیده بود ،زندگی میکردند؛ خانهای
کوچک با آجرهای باریک و دراز که درِ آن مستقیم ًا به خیابان
گشوده میشد .در طبقة پایین ،سرسرا و اتاقی کوچک قرار
داشت .اتاق نشیمن بزرگی بیشتر فضای طبقة دوم را گرفته بود،
جایی که اعضای خانواده میهمانانشان را مالقات میکردند و غذا
میخوردند .اتاقهای خواب کوچک بودند و رختخوابهای پُر
از پَر ،کمدی برای لباسها و گاه یک صندلی داشتند.
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نیکالوس کوچک آموزشهای متفاوتی دید .او برای
آموختن خواندن و نوشتن و آوازخواندن و نقاشی و ریاضیات
به مدرسهای مذهبی میرفت .مدارس پسربچهها را برای زندگی
آیندهشان آماده میکردند ،اما دخترها به مدرسه نمیرفتند و
تنها در صومعه حق تحصیل داشتند.
نیکالوس شمشیرزنی ،تیراندازی و اسبسواری را نیز
آموخت .هنگامی که پسربچهها بزرگ میشدند و در دفاع از
شهرشان یاری میرساندند ،به این مهارتها نیاز داشتند.
در قرن پانزدهم پسران خانواده معموالً یکی از این سه شغل

نیکالوس کوپرنیک
در این خانه در خیابان
سن آن بزرگ شد.
این خیابان را که در
شهر تورون واقع شده
است ،امروزه خیابان
کوپرنیک مینامند.
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امپراتوری مقدس روم

نقشه مرزهای سال  1500را نشان میدهد.

در روزگار
کوپرنیک لهستان
خارج از قلمرو
امپراتور مقدس
روم بود.
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را پیشه میکردند .پسر بزرگ وارث زمینها ،ثروت و کسب و
کار خانوادگی میشد .البته اگر چنین چیزهایی وجود داشت.
دیگر پسران نیز یا به ارتش میپیوستند یا به کلیسا .دختران
نیز ازدواج میکردند یا به صومعه میرفتند تا راهبه شوند.
فرزندان کوپرنیک نیز از همین سنت پیروی کردند .نیکالوس
و آندرهآس به خدمت کلیسا درآمدند ،باربارا سوگند راهبگی
یاد کرد و کاترینا همسر تاجری ثروتمند شد.

نیکالوس کوپرنیک
هنگامی که نیکالوس تنها ده سال داشت ،پدرش در 63
سالگی درگذشت که به نظر میرسد در روزگار خودش مرد
کامالً پیری به شمار میرفته است .لوکاس واتزنرود ،دایی

نیکالوس ،قیم فرزندان کوپرنیک شد .نیکالوس و برادر و
خواهرانش هنوز با مادرشان زندگی میکردند ،اما داییشان
مسئول آینده و امنیت آنها بود.
واتزنرود مردی خونگرم از خانوادهای ثروتمند و تاجرپیشه
بود و از قدرت حاصل از ثروتش لذت میبرد .او در کلیسای
کاتولیک رومی مقام اسقفی داشت که آن نیز نوعی حرفة
تجاری به شمار میرفت :هر کسی که برای کلیسا کار میکرد
میتوانست ثروتمند شود ،واتزنرود نیز در خدمت کلیسا بود.
واتزنرود میخواست خواهرزادههایش نیز از آسایشی که کلیسا
میتوانست برایشان فراهم آورد ،لذت ببرند .اما آنها پیش از
هر چیز به آموزش عالی نیاز داشتند.
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فصل

3

تحصیالت درازمدت

اواخر قرن پانزدهم تغییرات شدیدی در اروپا به وقوع پیوست.
قرون وسطا جای خود را به رنسانس میداد که تولد دوبارة
آموختن بود .دانشگاه کراکو ،تنها دانشگاه لهستان ،مرکز آموزش
شد .اسقف واتزنرود تحصیالت خود را در این مدرسه سپری
کرده بود و خواهرزادههایش را نیز برای تحصیل به کراکو
فرستاد.
شهرت دانشگاه کراکو به سبب آموزش علوم ،فلسفه و
ریاضیات بود .دانشجویان به منظور تحصیل ستارهشناسی در
آنجا گرد میآمدند .بزرگترین اندیشمندان لهستان به آموزش
دانشجویان میپرداختند اما کالسهای درس تنها برای مردان
برگزار میشد.
در دفتر ثبت دانشگاه مربوط به سال تحصیلی  1491ـ 1492
چنین میخوانیم« :نیکالوس ،فرزند نیکالوس ،اهل تورون
ثبتنام کرد و شهریهاش را پرداخت ».اسقف واتزنرود مایل بود
نیکالوس و آندرهآس حقوق شرع ــ قوانین کلیسا ــ بیاموزند.

نیکالوس کوپرنیک در دانشگاههای گوناگون رشتههای مختلفی خواند ،اما
عالقة حقیقی او همواره به ستارهشناسی بود.
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حیاط بخش
قدیمی دانشگاه
کراکو.

با این حال ،نیکالوس به تحصیل علوم انسانی پرداخت .او در
کالسهای التین و یونانی شرکت کرد و اشعار ویرژیل و اُوید
را خواند و نجوم و ریاضیات آموخت .از زمانی که بهکارگیری
22
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زبان التین در میان تحصیلکردگان رواج یافت ،نیکالوس
بخش آخر نام خود را از کوپرنیک به کوپرنیکوس تغییر داد که
شکل التینی کوپرنیک است.
سال تحصیلی شامل دو ترم بود .ترم زمستانی از هجدهم
اکتبر و ترم تابستانی از پانزدهم آوریل آغاز میشد .کالسها
از ساعت هشت صبح یا آنچه آنها پانزده ساعت مینامیدند،
شروع میشد .زمان کالسها مبتنی بر شمار ساعتها از هنگام
ِ
غروب روز پیش بود .هر کالس چهار ساعت طول میکشید.

استاد در جایگاهی باالتر از دانشجویان میایستاد و در تمام
طول چهار ساعت سخنرانی میکرد .کوپرنیک و همشاگردیهایش
روی نیمکتهای چوبی یا کف زمین مینشستند و به سرعت با
قلمپر و جوهر یادداشت برمیداشتند .در بعدازظهر آنچه را استاد
در طول صبح آموخته بود ،مرور میکردند.
تنها شمار اندکی از دانشجویان صاحب
در همان زمانی که کوپرنیک
کتابهای درسی بودند .چاپ با حروف
دانشجوی دانشگاه کراکو
متحرک پدیدة نسبت ًا جدیدی بود و تنها
بود ،فردی ایتالیایی به نام
 36سال قبل از آن دوره در سال 1455
کریستف کلمب با پرچم
اسپانیا ،در جستجوی
اختراع شده بود .کتابهای زیادی به این
مسیری دریایی به سوی
شیوه چاپ نشده بودند و تعداد کمی از
سرزمینی که سرزمین
دانشجویان استطاعت آن را داشتند که
هندیان میدانستند،
کشتیرانی کرد .اما آنچه
نسخهای از این کتابها را که امروزه
وی یافت سرزمین جدیدی
نیز نمونههایش وجود دارد ،تهیه کنند.
بود که برای اروپای عصر
دانشجویان به جای آن کتابهایی را
رنسانس ناشناخته بود.
مطالعه میکردند که در کتابخانة دانشگاه در
23
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کوپرنیک در این
کالس درس هندسه
در دانشگاه کراکو
تعلیم میدید.

24

دسترس بود و از نکات مهم این کتابها یادداشت برمیداشتند.
کتابهای درسی هر نسل با نسل دیگر تفاوتی اندک داشت.
متون ستارهشناسی که در بیشتر دانشگاههای روزگار کوپرنیک
تدریس میشد ،در قرن سیزدهم میالدی نوشته شده بود و اغلب
نظریاتی که آموزش داده میشد ،حدود هزار سال قدمت داشت.
کوپرنیک الگوی زمینمرکزی را از بطلمیوس اندیشمند یونان
باستان ،فرا گرفته بود ،اندیشهای که محور اصلی رشد دانش
ستارهشناسی در اروپا تا قرن پانزدهم بود.

نیکالوس کوپرنیک
با وجود این کوپرنیک هنگام تحصیل در
کراکو با آرای نوین در زمینة ستارهشناسی
نیز آشنا شد ،این نظریات شامل آرای

در  ،1476سه سال پس از
ِ
رگیومونتانوس
تولد کوپرنیک،
منجم ،تقویمی منتشر کرد
که در آن بر اساس قوانین
نجومی بهروزشدة بطلمیوس،
اندیشمند یونان باستان،
موقعیت ماه و خورشید را تا
چهل سال پس از آن زمان
پیشگویی کرده بود.
کریستف کلمب ترجمهای
آلمانی از این تقویم را در
چهارمین سفرش به سوی
دنیای جدید ،همراه برد و از
پیشگویی خسوفی در سال
 1504که در آن کتاب آمده
بود ،برای ترساندن میزبانان
بومی خود در جزیرة جامائیکا
استفاده کرد.

ستارهشناسان مسلمان نیز میشد که
اروپاییان به تازگی و در نتیجه افزایش روابط
فرهنگیشان با مسلمانان از آنها مطلع شده
بودند .او نظریه نجومیِ مقدماتی گئورگ فون
پورباخ با عنوان Theoricae Novae Planetarum
یا «نظریه جدید در باب سیارات» را ،که در
 1472انتشار یافته بود ،فرا گرفت .کوپرنیک
نزد آلبرت برودزِوسکی ،استادی که خو ْد
دانشجوی ستارهشناس نامدار رگیومونتانوس
بود ،نیز به تحصیل میپرداخت.
کوپرنیک و برادرش پس از سپری
نمودن دو سال در دانشگاه آنجا را ترک
کردند .کوپرنیک مدرکی از دانشگاه کراکو
دریافت نکرد و آنچنان که داییاش تمایل داشت ،به تحصیل
حقوق شرع نیز نپرداخت ،هرچند هنوز تحصیالت خود را به
پایان نرسانده بود .او از الگوی رایجی که اواخر قرن پانزدهم
در نظام آموزشی اروپا رایج بود تبعیت میکرد که بر اساس
آن مردان جوان غالب ًا تحصیالت خود را در یک دانشگاه آغاز
میکردند و سپس در دانشگاه دیگری به پایان میرساندند.
دایی کوپرنیک مدرک خود را از دانشگاه بولونیای ایتالیا
دریافت کرده بود ،بنابراین تصمیم گرفت خواهرزادههایش را
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در روزگار
کوپرنیک ،ایتالیا
از دولتشهرهایی
تشکیل شده بود
که جمهوریهای
کوچکی بودند
و ایاالتی نیز زیر
نظر پاپ قرار
داشت.

نیز به آنجا بفرستد تا تحصیالتشان را به پایان برسانند .او
همچنان تمایل داشت آنها حقوق شرع بخوانند و دانشگاه
بولونیا برجستهترین مدرسة حقوق در سراسر جهان بود.
سفر به بولونیا آسان نبود .هواپیما ،قطار یا اتومبیلی نبود
تا به سفر آنها سرعت ببخشد .در حقیقت ،دو برادر پیاده به
راه افتادند ،با پای پیاده از کوههای آلپ گذشتند و به ایتالیا
رسیدند .شاید آنها در مسیر حرکتشان به سمت بولونیا در

امپراتوری مقدس روم

نقشه مرزهای سال  1500را نشان میدهد.
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نیکالوس کوپرنیک
شمال ایتالیا از سرزمینهایی که امروزه اسلواکی ،مجارستان و
اتریش نامیده میشوند ،عبور کرده باشند.
این دو برادر پس از سفری دو ماهه با پای پیاده سرانجام
به بولونیا رسیدند؛ شهری قدیمی ،شلوغ و پررونق .این شهر
مرکزی تجاری در دامنة رشتهکوههای آپنین به شمار میرفت.
نیکالوس و آندرهآس کوپرنیک در ژانویة  1497در
دانشگاه نامنویسی کردند .دانشگاه بولونیا که در سال 1119
پایهگذاری شده بود ،در آن زمان بیش از سیصد سال قدمت
داشت و دانشجویان و اساتید را از سراسر اروپا به سوی خود
جلب میکرد .دانشجویان از پروس و آلمان و دانمارک و
لیتوانی و بلژیک و مجارستان و سوئد به آنجا میآمدند .گرچه
کوپرنیک این بار به تحصیل قانون شرع پرداخت ،ریاضیات
و ستارهشناسی را نیز فرا گرفت .او بهویژه به همراه دومینیکو
ِ
نوارای ستارهشناس به مطالعه میپرداخت و نخستین
ماریا دی
مشاهداتش از ستارگان را همراه او ثبت نمود.
اسقف واتزنرود میخواست کوپرنیک درآمد مطمئنی
داشته باشد ،بنابراین کلیسا را وادار کرد که خواهرزادهاش را
به عنوان راهب انتخاب کند ،راهبها در خدمت کلیسا بودند،
اما وظایف روحانی انجام نمیدادند .راهبها معموالً در کلیسا
زندگی میکردند و ادارة امور کلیسا را بر عهده داشتند و تمام
کارهای مورد نیاز آن را انجام میدادند .آنها تمام عمر در
این مقام میماندند و هر زمان که راهبی درمیگذشت ،راهب
دیگری انتخاب و جایگزین وی میشد .حقوق ساالنة راهبها
در آن زمان اندکی کمتر از یکصد مارک بود که در آن دوره با
دستمزد پزشکان برابر بود.
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در اکتبر  1497کوپرنیک راهب وارمیا ــ ناحیهای در لهستان
ــ شد .با این حال ،اجازه یافت پیش از آنکه رسم ًا وظایف خود
را به عهده بگیرد ،چند سال دیگر به تحصیل بپردازد.
در سال  1500کلیسای کاتولیک رومی در آستانة برگزاری
جشنی ساالنه و مهم بود و پاپ الکساندر ششم از تمامی
کاتولیکهای مؤمن درخواست کرد که برای برپایی جشن به
رم بروند .کوپرنیک که در بولونیا به سر میبرد و تنها چند
کیلومتری با رم فاصله داشت به خیل دویست هزار زائری
پیوست که به سوی رم میرفتند .کوپرنیک در رم سخنرانیهایی
در بارة ریاضیات ایراد کرد و در مراسم کلیسا نیز حاضر شد،
اما مهمترین تجربة او ارتباطی با ریاضیات و کلیسا نداشت .در
ششم نوامبر  1500کوپرنیک شاهد ماهگرفتگی بود که بر اثر
افتادن سایة زمین روی ماه پدید میآید .این برایش حادثهای
تاریخی بود .کوپرنیک بعدها این خسوف را با خسوفهای
دیگر مقایسه کرد و این قیاس نظریة جدید او در بارة جهان
را ،که در آن زمان در سر میپروراند ،تأیید میکرد.
مجمع عمومی کلیسا ،سازمانی که به ادارة امور راهبها
میپرداخت ،به این نتیجه رسید که وجود یک پزشک در این
سازمان مفید خواهد بود .بدین ترتیب کوپرنیک بار دیگر رشتة
تحصیلی و مدرسة خود را تغییر داد .این بار او در دانشگاه
پادوا ،که یکی از مراکز مشهور آموزش پزشکی بود ،به تحصیل
این علم پرداخت .لوکاس واتزنرود نیز با این تصمیم کوپرنیک
موافق بود ،اما شمار اندکی از روحانیان با اسقف واتزنرود
مخالفت کردند.
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کوپرنیک دریافت دانش او در زمینة ستارهشناسی که همواره
نخستین عالقهمندی وی بود ،در آموختن پزشکی نیز به او
کمک میکند .در آن روزگار افراد تحصیلکرده اعتقاد داشتند
که سیارهها میتوانند بر روند بیماری اثرگذار باشند .پزشکان
در درمان بیماریها بر توانایی خود در پیشگویی موقعیت
ستارگان در زمانهای گوناگون سال ،تکیه میکردند .آنها از
نجومِ ریاضیاتی در تعیین زمان تجویز داروها یا دیگر روشهای
درمانی ،بهر ه میبردند.
پزشکان آن دوران در درمان بیماریها بیش از هر چیز از
داروهای گیاهی استفاده میکردند .آنها برای ساختن داروها

عالقة کوپرنیک
به ستارهشناسی
با مشاهدة یک
ماهگرفتگی بیشتر
شد.
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از ترکیبات عجیبی همچون شاخ حیوانات یا سنگهای قیمتی
آسیا شده استفاده میکردند .یادداشتهای کوپرنیک از دوران
تحصیل پزشکی ما را از داروهای آن زمان و بیماریهایی که
درمان میکردند آگاه میکند:

قرار دادن ریشة درخت گز روی جوش ِ
های چرکی به درمان
جذام کمک میکند ...عصارة بلوط  ...در درمان  ...زخم معده
 ...صمغ درخت میوه را سه بار در آبجو بجوشانید و آن را به
2
همراه غذا بنوشید ،در درمان نقرس مؤثر خواهد بود.

کوپرنیک اغلب به دستور ساخت داروها چنین میافزود« :به
خواست خدا ،دارو مؤثر خواهد بود».
کوپرنیک پس از سه سال تحصیل در پادوا بار دیگر محل
تحصیل خود را تغییر داد .او تحصیالت خود در زمینة قانون
شرع را اینبار در دانشگاه فرارا در شمال بولونیا از سر گرفت.
در آن دوران دانشجویان ناچار بودند برای دریافت مدرک
تحصیلی خود ،همچون زمانی که در کالسهای درس حضور
مییافتند ،هزینهای پرداخت کنند .بسیاری از دانشجویان دوران
تحصیل خود را در دانشگاهی سپری میکردند و سپس مدارک
خود را از دانشکدهای ارزانتر میخریدند .خریدن مدرک از
دانشگاه فرارا تنها  25دوکات هزینه داشت که بسیار کمتر از
هزینة خرید مدرک از دانشگاه پادوا بود .شاید کوپرنیک نیز به
همین دلیل تصمیم گرفت به دانشگاه فرارا برود.
شاید کوپرنیک در بارة آموزشهای چلیو کالکاگنینی ،استاد
ستارهشناسی دانشگاه فرارا ،نیز چیزهایی شنیده بود .کالکاگنینی
دیدگاه رایج در بارة جهان را نفی کرده بود و میآموخت که
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