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نیکالوس کوپرنیک

9

فصل
مرکز جهان1

سال  هفتاد  که  او  بود.  آرمیده  بستر  در  کوپرنیک  نیکالوس 
داشت در دورة خود مردی بسیار سالخورده به شمار می آمد. 
بسیاری از همنسالنش پیش تر از او درگذشته بودند و نوبت او 
فرا رسیده بود. حملة قلبی سمت راست بدنش را فلج کرده بود 
و او گاه به هوش می آمد و گاه از هوش می رفت. دوستانش در 
اطراف بستر او جمع شده بودند، به آرامی صحبت می کردند 
آن  از  یکی  در  بودند.  او  زندگی  لحظات  آخرین  نظاره گر  و 
بود،  یافته  باز  را  هوشیاری اش  کوپرنیک  که  نادری  لحظات 
احساس کرد کسی شیئی سنگین را در دستانش قرار می دهد. 
کتابش بود! ثمرة زندگانی اش 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 زندگانی اش شد. کوپرنیک بیش از هر چیز به 
ستاره ها عالقه مند بود و سراسر عمر خود را صرف پروراندن و 

پرتره ای از نیکالوس کوپرنیک که در کلیسای یوحنای مقدس در تورون، لهستان، 
آویخته شده است.



10

شخصیت های تأثیرگذار

تصحیح نظریة کیهانی اش 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 ستاره شناسی را برای همیشه تغییر 

خواهند داد. 
در سال 1473 هنگامی 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 
می توانستند بخوانند، بنویسند یا حساب کنند. کوپرنیک کشیش 
کلیسای جامع فراوئنبورگ در لهستان بود و همچون بیش تر 
کسانی که در خدمت کلیسا بودند، مردی تحصیلکرده به شمار 
می رفت. او به زبان های لهستانی، یونانی و التین حرف می زد 
و ریاضیات و ستاره شناسی و حقوق و پزشکی خوانده بود. او 
اندیشه های ستاره شناسان و ریاضیدانان یونان باستان را خواند. 
این مردان تحصیلکرده اعتقاد داشتند که زمین مرکز عالم است 
در  آن  گرد  به  خورشید،  حتی  دیگر،  آسمانی  اجرام  همة  و 
چرخش هستند. در آن دوران بیش تر مردم ــ و کلیسا ــ پیرو 

این دیدگاه بودند. 
با وجود این کوپرنیک به مشاهدة حرکت ستاره ها و سیاره ها   
پرداخت و محاسبات خود را پی گرفت و سرانجام به این یقین 
دست یافت که زمین به گرد خورشید می چرخد. یونانیان ــ و 
کلیسا ــ اشتباه می کردند. هرچند، در قرن شانزدهم ایستادن در 

برابر کلیسا مشکالتی جدی به همراه داشت. 
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مجازات  گاه  می کردند،  مخالفت  کلیسا  با  که  افرادی   
می شدند. عده ای را می سوزاندند، عده ای را سر از تنشان جدا 
می کردند یا از چهار سو می کشیدند و تکه تکه می کردند. 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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خود  مخالفت  کوپرنیک  این  وجود  با 
را ابراز داشت. همة محاسبات او نشانگر 
الگوی جدیدی از جهان بودند. عالوه بر 
این، او می دانست که در قرن پنجم پیش 
از میالد پیتاگوراس، ریاضیدان یونانی، نیز 
بر این عقیده بوده است که زمین متحرک 
است. او خوانده بود که ستاره شناس بزرگ، 
که  می اندیشیده  چنین  نیز  آریستارخوس، 
خورشید مرکز جهان است. این اندیشه ها 

برای او معقول بودند. 
در فاصلة سال های 1514 تا 1530   
منتشر کرد  کوپرنیک شش کتاب کوچک 
بارة مرکزیت خورشید  او در  که نظریات 
را شرح می دادند. این شش کتاب کوچک 
گردآوری و در قالب کتاب بزرگی با عنوان 
 De Revolutionibus Orbium Coelestium

شدند.  منتشر  آسمانی  افالک  گردش  یا 
کوپرنیک در این کتاب در شرح نظریه اش 
گفت که خورشید به راستی مرکز جهان است و سیاره ها به 
گرد آن در چرخشند. زمین نیز صرفًا سیاره ای در میان دیگر 

سیاره هاست و به دور خورشید می چرخد. 
کوپرنیک در این کتاب مکان چراغی را که قرن ها بر انسان ها   
تابیده بود، تغییر داد. گوته، شاعر آلمانی، در سال 1808 چنین 

نوشت: 

سال ها بعد، کلیسا همة 
کسانی را که از کوپرنیک 
حمایت می کردند به اتهام 

ارتداد محاکمه کرد. گالیلئو 
گالیله دانشمند ایتالیایی 

به »اتهام ارتداد« گناهکار 
شناخته شد و تا پایان عمر 

در بازداشت خانگی قرار 
داشت. کتاب های کوپرنیک، 

گالیله و یوهانس کپلر در 
فهرست کتاب های ممنوع 

کلیسا قرار گرفت. کلیسا تا 
سال 1835 این کتاب ها را 

از فهرست آثار ممنوع خود 
خارج نساخت. در سال 

1992 پس از گذشت بیش 
از سیصد سال از این واقعه 
کلیسا سرانجام اقرار کرد که 

با گالیله رفتار بدی داشته 
است. 
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در میان تمامی کشفیات و اندیشه ها هیچ  یک بیش از آرای 
کوپرنیک بر روح آدمی اثرگذار نبوده اند. آن گاه که از بشر 
خواسته شد از مزیت عظیم در مرکز جهان بودن زمین چشم 
بپوشد، زمین را به دشواری به شکل کره ای مستقل شناختند. 
نشده  طلب  بشر  از  بزرگ  چنین  هیچ گاه خواسته ای  شاید 
بود، چرا که با پذیرش این امر بسیاری از مسائل در پرده ای 

از ابهام فرو می رفت.1 

بشر دیگر در مرکز جهان یا حتی در مرکز توجه نبود. اندیشه های 
کوپرنیک نحوة نگرش آدمیان به جهان و خودشان را تغییر داد. 

اندیشه های او همه چیز را دگرگون ساخت. 
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نیکالوس کوپرنیک

15

فصل
دوران کودکی در لهستان2

ساعت  حدود   ،1473 فوریة  نوزدهم  در  کوپرنیک  نیکالوس 
4:30 بعدازظهر، در شهر تورنِ لهستان که امروزه تورون نامیده 
می شود چشم به جهان گشود. نام او نیکالوس کوپرنیک  بود 
ولی در اسناد باقی مانده نامش با امالهای گوناگونی ثبت شده 
است. رایج تریِن این امالها Koppernigk و Kopernik هستند. 
شاید نام خانوادگی او از واژة copper به معنای مس گرفته شده 
باشد، چرا که پدر نیکالوس که نام کوچک او نیز نیکالوس بود 
به خرید و فروش مس می پرداخت. 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 کوچک ترین فرزند خانواده بود، برادری به نام آندره آس و 

دو خواهر به نام های باربارا و کاترینا نیز داشت. 
در قرن پانزدهم زندگی در شهر تورون لهستان به رودخانة   
ویستوال وابسته بود. ساکنین، شهر را »ملکة ویستوال« می نامیدند. 
به  ورشو  شهر  از  تجاری  قایق های  بازار  برپایی  روزهای  در 

مجسمه ای از نیکالوس کوپرنیک که در شهر زادگاهش تورون واقع در 
لهستان بر پا شده است. 
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با  و  می شدند  سرازیر  رود  پایین  سمت 
خود گوشت، سبزیجات، پارچه و دیگ 

و ماهیتابه می آوردند. 
را  تورون  خندق  یک  و  دیوار  دو   
احاطه کرده بودند. محافظان از فراز سه 
برجی که روی دیوارها ساخته شده بود، 
دیوارهای  و  برج ها  می دادند.  نگهبانی 
قلعه از ده هزار تن ساکنان شهر در مقابل 
یاغیان  و  دزدها  وحشی،  قبایل  هجوم 

حمایت می کردند. 
ساکنان  می شد.  حمله  غالباً  شهر  به   
تمرین  به  خود  از  مراقبت  برای  شهر 
میان  از  آن ها  می پرداختند.  تیراندازی 
افراد ماهر و ورزیده گروهی تشکیل داده 
بودند و هنگامی که زنگ خطر به صدا در می آمد، این افراد تیر و 
کمان های خود را برمی داشتند و به سرعت پای دیوارهای شهر 

می رفتند و آمادة نبرد می شدند. 
خانوادة کوپرنیک در شهر تورون، خیابان سن آن، در خانه ای   
که پدر باربارا به آ ن ها بخشیده بود، زندگی می کردند؛ خانه ای 
کوچک با آجرهای باریک و دراز که درِ آن مستقیماً به خیابان 
قرار  کوچک  اتاقی  و  سرسرا  پایین،  طبقة  در  می شد.  گشوده 
داشت. اتاق نشیمن بزرگی بیش تر فضای طبقة دوم را گرفته بود، 
جایی که اعضای خانواده میهمانانشان را مالقات می کردند و غذا 
می خوردند. اتاق های خواب کوچک بودند و رختخواب های پُر 

از پَر، کمدی برای لباس ها و گاه یک صندلی داشتند. 

این نکته که اطالعات ما در 
بارة تولد کوپرنیک بیش از حد 
انتظار است، غیرعادی می نماید. 
معموالً چنین اطالعاتی در قرن 
پانزدهم ثبت نمی شدند. با این 
حال، طالع بینی چندین بار در 
طول زندگی کوپرنیک طالع 
او را دید و این کار مستلزم 

دانستن و ثبت تاریخ و زمان 
دقیق تولد او بود. طالع بینی 

کوپرنیک بر مهارت های 
ریاضیاتی و سازمانی او تأکید 
می ورزید، همان مهارت هایی 

که سرانجام او را  چنین مشهور 
ساخت. 
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برای  او  دید.  متفاوتی  آموزش های  کوچک  نیکالوس   
آموختن خواندن و نوشتن و آوازخواندن و نقاشی و ریاضیات 
به مدرسه ای مذهبی می رفت. مدارس پسربچه ها را برای زندگی 
و  نمی رفتند  به مدرسه  اما دخترها  آماده می کردند،   آینده شان 

تنها در صومعه حق تحصیل داشتند. 
نیز  را  اسب سواری  و  تیراندازی  شمشیرزنی،  نیکالوس   
آموخت. هنگامی که پسربچه ها بزرگ می شدند و در دفاع از 

شهرشان یاری می رساندند، به این مهارت ها 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 می نامند. 
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را پیشه می کردند. پسر بزرگ وارث زمین ها، ثروت و کسب و 
کار خانوادگی می شد. البته اگر چنین چیزهایی وجود داشت. 
دیگر پسران نیز یا به ارتش می پیوستند یا به کلیسا. دختران 
شوند.  راهبه  تا  می رفتند  صومعه  به  یا  می کردند  ازدواج  نیز 
فرزندان کوپرنیک نیز از همین سنت پیروی کردند. نیکالوس 
و آندره آس به خدمت کلیسا درآمدند، باربارا سوگند راهبگی 

یاد کرد و کاترینا همسر تاجری ثروتمند شد. 

 در روزگار 
کوپرنیک لهستان 
خارج از قلمرو 
امپراتور مقدس 

روم بود. 

ی بالتیک
دریا

پروس

رود اودر

رود     ویستوال

وارمیاهایلزبرگ
فرومبورک

بوهمیا

ایتالیا

پات ر کا ی  کوه ها

کارنیوال

امپراتوری مقدس روم
کیا ال ا و

لهستان ـ لیتوانی دنیپررود

استیریا بپادشاهی مجارستانمولداوی
رود دانو

اتریش
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تنها ده سال داشت، پدرش در 63  هنگامی که نیکالوس   
سالگی درگذشت که به نظر می رسد در روزگار خودش مرد 
دایی  واتزنرود،  لوکاس  است.  می رفته  شمار  به  پیری  کامالً 
و  برادر  و  نیکالوس  شد.  کوپرنیک  فرزندان  قیم  نیکالوس، 
داییشان  اما  می کردند،  زندگی  مادرشان  با  هنوز  خواهرانش 

مسئول آینده و امنیت آن ها بود. 
واتزنرود مردی خونگرم از خانواده ای ثروتمند و تاجرپیشه   
بود و از قدرت حاصل از ثروتش لذت می برد. او در کلیسای 
حرفة  نوعی  نیز  آن  که  داشت  اسقفی  مقام  رومی  کاتولیک 
تجاری به شمار می رفت: هر کسی که برای کلیسا کار می کرد 
می توانست ثروتمند شود، واتزنرود نیز در خدمت کلیسا بود. 
واتزنرود می خواست خواهرزاده هایش نیز از آسایشی که کلیسا 
می توانست برایشان فراهم آورد، لذت ببرند. اما آن ها پیش از 

هر چیز به آموزش  عالی نیاز داشتند. 
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فصل
تحصیالت درازمدت3

اواخر قرن پانزدهم تغییرات شدیدی در اروپا به وقوع پیوست. 
قرون وسطا جای خود را به رنسانس می داد که تولد دوبارة 
آموختن بود. دانشگاه کراکو، تنها دانشگاه لهستان، مرکز آموزش 
شد. اسقف واتزنرود تحصیالت خود را در این مدرسه سپری 
کراکو  به  تحصیل  برای  نیز  را  خواهرزاده هایش  و  بود  کرده 

فرستاد. 
و  فلسفه  علوم،  آموزش  سبب  به  کراکو  دانشگاه  شهرت   
ریاضیات بود. دانشجویان به منظور تحصیل ستاره شناسی در 
آن جا گرد می آمدند. بزرگ ترین اندیشمندان لهستان به آموزش 
دانشجویان می پرداختند اما کالس های درس تنها برای مردان 

برگزار می شد. 
در دفتر ثبت دانشگاه مربوط به سال تحصیلی 1491ـ  1492   
تورون  اهل  نیکالوس،  فرزند  »نیکالوس،  می خوانیم:  چنین 
ثبت نام کرد و شهریه اش را پرداخت.« اسقف واتزنرود مایل بود 
نیکالوس و آندره آس حقوق شرع ــ قوانین کلیسا ــ بیاموزند. 

نیکالوس کوپرنیک در دانشگاه های گوناگون رشته های مختلفی خواند، اما 
عالقة حقیقی او همواره به ستاره شناسی بود. 
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با این حال، نیکالوس به تحصیل علوم انسانی پرداخت. او در 
کالس های التین و یونانی شرکت کرد و اشعار ویرژیل و اُوید 
را خواند و نجوم و ریاضیات آموخت. از زمانی که به کارگیری 

حیاط بخش 
قدیمی دانشگاه 

کراکو. 
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نیکالوس  یافت،  رواج  تحصیلکردگان  میان  در  التین  زبان 
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 می شد. کالس ها 
از ساعت هشت صبح یا آنچه آن  ها پانزده ساعت می نامیدند، 
شروع می شد. زمان کالس ها مبتنی بر شمار ساعت ها از هنگام 

غروِب روز پیش بود. هر کالس چهار ساعت طول می کشید. 
استاد در جایگاهی باالتر از دانشجویان می ایستاد و در تمام   
طول چهار ساعت سخنرانی می کرد. کوپرنیک و همشاگردی هایش 
روی نیمکت های چوبی یا کف زمین می نشستند و به سرعت با 
قلم پر و جوهر یادداشت برمی داشتند. در بعدازظهر آنچه را استاد 

در طول صبح آموخته بود، مرور می کردند. 
تنها شمار اندکی از دانشجویان صاحب   
با حروف  چاپ  بودند.  درسی  کتاب های 
تنها  و  بود  جدیدی  نسبتًا  پدیدة  متحرک 
 1455 سال  در  دوره  آن  از  قبل  سال   36
اختراع شده بود. کتاب های زیادی به این 
از  تعداد کمی  و  بودند  نشده  شیوه چاپ 
که  داشتند  را  آن  استطاعت  دانشجویان 
امروزه  که  را  کتاب ها  این  از  نسخه ای 
کنند.  تهیه  دارد،  وجود  نمونه هایش  نیز 
را  کتاب هایی  آن  جای  به  دانشجویان 
مطالعه می کردند که در کتابخانة دانشگاه در 

در همان زمانی که کوپرنیک 
دانشجوی دانشگاه کراکو 
بود، فردی ایتالیایی به نام 
کریستف کلمب با پرچم 

اسپانیا، در جستجوی 
مسیری دریایی به سوی 

سرزمینی که سرزمین 
هندیان می دانستند، 

کشتیرانی کرد. اما آنچه 
وی یافت سرزمین جدیدی 

بود که برای اروپای عصر 
رنسانس ناشناخته بود. 
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دسترس بود و از نکات مهم این کتاب ها یادداشت برمی داشتند. 
کتاب های درسی هر نسل با نسل دیگر تفاوتی اندک داشت. 
متون ستاره شناسی که در بیش تر دانشگاه های روزگار کوپرنیک 
تدریس می شد، در قرن سیزدهم میالدی نوشته شده بود و اغلب 
نظریاتی که آموزش داده می شد، حدود هزار سال قدمت داشت. 
کوپرنیک الگوی زمین مرکزی را از بطلمیوس اندیشمند یونان 
اندیشه ای که محور اصلی رشد دانش  باستان، فرا گرفته بود، 

ستاره شناسی در اروپا تا قرن پانزدهم بود. 

کوپرنیک در این 
کالس درس هندسه 

در دانشگاه کراکو 
تعلیم می دید. 
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با وجود این کوپرنیک هنگام تحصیل در   
ستاره شناسی  زمینة  در  نوین  آرای  با  کراکو 
آرای  شامل  نظریات  این  شد،  آشنا  نیز 
که  می شد  نیز  مسلمان  ستاره شناسان 
اروپاییان به تازگی و در نتیجه افزایش روابط 
شده  مطلع  آن ها  از  مسلمانان  با  فرهنگیشان 
بودند. او نظریه نجومیِ مقدماتی گئورگ فون 
 Theoricae Novae Planetarum پورباخ با عنوان
در  که  را،  سیارات«  باب  در  »نظریه جدید  یا 
کوپرنیک  گرفت.  فرا  بود،  یافته  انتشار   1472
خوْد  که  استادی  برودزِوسکی،  آلبرت  نزد 
رگیومونتانوس  نامدار  ستاره شناس  دانشجوی 

بود، نیز به تحصیل می پرداخت. 
سپری  از  پس  برادرش  و  کوپرنیک   
ترک  را  آن جا  دانشگاه  در  سال  دو  نمودن 
کراکو  دانشگاه  از  مدرکی  کوپرنیک  کردند. 

دریافت نکرد و آن چنان که دایی اش 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 می کرد که بر اساس 
آن مردان جوان غالبًا تحصیالت خود را در یک دانشگاه آغاز 

می کردند و سپس در دانشگاه دیگری به پایان  می رساندند. 
ایتالیا  بولونیا ی  دانشگاه  از  را  کوپرنیک مدرک خود  دایی   
دریافت کرده بود، بنابراین تصمیم گرفت خواهرزاده هایش را 

در 1476، سه سال پس از 
تولد کوپرنیک، رگیومونتانوِس 

منجم، تقویمی منتشر کرد 
که در آن بر اساس قوانین 

نجومی به روزشدة  بطلمیوس، 
اندیشمند یونان باستان، 

موقعیت ماه و خورشید را تا 
چهل سال پس از آن زمان 

پیشگویی کرده بود. 
کریستف کلمب ترجمه ای 
آلمانی از این تقویم را در 
چهارمین سفرش به سوی 

دنیای جدید، همراه برد و از 
پیشگویی خسوفی در سال 
1504 که در آن کتاب آمده 
بود، برای ترساندن میزبانان 

بومی خود در جزیرة جامائیکا 
استفاده کرد. 
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او  برسانند.  پایان  به  را  تحصیالتشان  تا  بفرستد  آن جا  به  نیز 
دانشگاه  و  بخوانند  شرع  حقوق  داشت  آن ها  تمایل  همچنان 

بولونیا برجسته ترین مدرسة حقوق در سراسر جهان بود. 
نبود  اتومبیلی  یا  قطار  نبود. هواپیما،  آسان  بولونیا  به  سفر   
تا به سفر آن ها سرعت ببخشد. در حقیقت، دو برادر پیاده به 
ایتالیا  به  آلپ گذشتند و  از کوه های  پیاده  پای  با  افتادند،  راه 
در  بولونیا  به سمت  مسیر حرکتشان  در  آن ها  شاید  رسیدند. 

در روزگار 
کوپرنیک، ایتالیا 
از دولتشهرهایی 
تشکیل شده بود 

که جمهوری های 
کوچکی بودند 

و ایاالتی نیز زیر 
نظر پاپ قرار 

داشت. 
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شمال ایتالیا از سرزمین هایی که امروزه اسلواکی، مجارستان و 
اتریش نامیده می شوند، 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 رشته کوه های آپنین به شمار می رفت. 
در   1497 ژانویة  در  کوپرنیک  آندره آس  و  نیکالوس   
در سال 1119  که  بولونیا  دانشگاه  کردند.  نام نویسی  دانشگاه 
پایه گذاری شده بود، در آن زمان بیش از سیصد سال قدمت 
داشت و دانشجویان و اساتید را از سراسر اروپا به سوی خود 
و  دانمارک  و  آلمان  و  پروس  از  دانشجویان  می کرد.  جلب 
لیتوانی و بلژیک و مجارستان و سوئد به آن جا می آمدند. گرچه 
بار به تحصیل قانون شرع پرداخت، ریاضیات  این  کوپرنیک 
و ستاره شناسی را نیز فرا گرفت. او به ویژه به همراه دومینیکو 
ماریا دی نواراِی ستاره شناس به مطالعه می پرداخت و نخستین 

مشاهداتش از ستارگان را همراه او ثبت نمود. 
مطمئنی  درآمد  کوپرنیک  می خواست  واتزنرود  اسقف   
داشته باشد، بنابراین کلیسا را وادار کرد که خواهرزاده اش را 
به عنوان راهب انتخاب کند، راهب ها در خدمت کلیسا بودند، 
اما وظایف روحانی انجام نمی دادند. راهب ها معموالً در کلیسا 
زندگی می کردند و ادارة امور کلیسا را بر عهده داشتند و تمام 
در  عمر  تمام  آن ها  می دادند.  انجام  را  آن  نیاز  مورد  کارهای 
این مقام می ماندند و هر زمان که راهبی درمی گذشت، راهب 
دیگری انتخاب و جایگزین وی می شد. حقوق ساالنة راهب ها 
در آن زمان اندکی کم تر از یکصد مارک بود که در آن دوره با 

دستمزد پزشکان برابر بود. 
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ـ ناحیه ای در لهستان  در اکتبر 1497 کوپرنیک راهب وارمیاـ   
ــ شد. با این حال، اجازه یافت پیش از آن که رسماً وظایف خود 

را به عهده بگیرد، چند سال دیگر به تحصیل بپردازد. 
در سال 1500 کلیسای کاتولیک رومی در آستانة برگزاری   
تمامی  از  ششم  الکساندر  پاپ  و  بود  مهم  و  ساالنه  جشنی 
کاتولیک های مؤمن درخواست کرد که برای برپایی جشن  به 
تنها چند  و  می برد  به سر  بولونیا  در  که  کوپرنیک  بروند.  رم 
زائری  هزار  دویست  خیل  به  داشت  فاصله  رم  با  کیلومتری 
پیوست که به سوی رم می رفتند. کوپرنیک در رم سخنرانی هایی 
در بارة ریاضیات ایراد کرد و در مراسم کلیسا نیز حاضر شد، 
اما مهم ترین تجربة او ارتباطی با ریاضیات و کلیسا نداشت. در 
ششم نوامبر 1500 کوپرنیک شاهد ماه گرفتگی بود که بر اثر 
افتادن سایة زمین روی ماه پدید می آید. این برایش حادثه ای 
با خسوف های  را  این خسوف  بعدها  بود. کوپرنیک  تاریخی 
دیگر مقایسه کرد و این  قیاس نظریة جدید او در بارة جهان 

را، که در آن زمان در سر می پروراند، تأیید می کرد. 
راهب ها  امور  ادارة  به  که  کلیسا، سازمانی  مجمع عمومی   
می پرداخت، به این نتیجه رسید که وجود یک پزشک در این 
سازمان مفید خواهد بود. بدین ترتیب کوپرنیک بار دیگر رشتة 
او در دانشگاه  بار  این  تغییر داد.  تحصیلی و مدرسة خود را 
پادوا،  که یکی از مراکز مشهور آموزش پزشکی بود، به تحصیل 
این علم پرداخت. لوکاس واتزنرود نیز با این تصمیم کوپرنیک 
واتزنرود  اسقف  با  روحانیان  از  اندکی  شمار  اما  بود،  موافق 

مخالفت کردند. 
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کوپرنیک دریافت دانش او در زمینة ستاره شناسی که همواره 
او  به  نیز  پزشکی  آموختن  در  بود،  وی  عالقه مندی  نخستین 
کمک می کند. در آن روزگار افراد تحصیلکرده اعتقاد داشتند 
که سیاره ها می توانند بر روند بیماری اثرگذار باشند. پزشکان 
موقعیت  پیشگویی  در  خود  توانایی  بر  بیماری ها  درمان  در 
ستارگان در زما ن های گوناگون سال، تکیه می کردند.  آن ها از 
نجومِ ریاضیاتی در تعیین زمان تجویز داروها یا دیگر روش های 

درمانی، بهره  می بردند. 
پزشکان آن دوران در درمان بیماری ها بیش از هر چیز از   
داروهای گیاهی استفاده می کردند. آن ها برای ساختن داروها 

 عالقة کوپرنیک 
به ستاره شناسی 
با مشاهدة یک 

ماه گرفتگی بیش تر 
شد. 
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از ترکیبات عجیبی همچون شاخ حیوانات یا سنگ های قیمتی 
آسیا شده استفاده می کردند. یادداشت های کوپرنیک از دوران 
تحصیل پزشکی ما را از داروهای آن زمان و بیماری هایی که 

درمان می کردند آگاه می کند: 
قرار دادن ریشة درخت گز روی جوش هاِی چرکی به درمان 
جذام کمک می کند... عصارة بلوط ... در درمان ... زخم معده 
... صمغ درخت میوه را سه بار در آبجو بجوشانید و آن را به 

همراه غذا بنوشید، در درمان نقرس مؤثر خواهد بود. 2

کوپرنیک اغلب به دستور ساخت داروها چنین می افزود: »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 این  بار در دانشگاه فرارا در شمال بولونیا از سر گرفت. 
مدرک  دریافت  برای  بودند  ناچار  دانشجویان  دوران  آن  در 
تحصیلی خود، همچون زمانی که در کالس های درس حضور 
می یافتند، هزینه ای پرداخت کنند. بسیاری از دانشجویان دوران 
تحصیل خود را در دانشگاهی سپری می کردند و سپس مدارک 
خود را از دانشکده ای ارزان تر می خریدند. خریدن مدرک از 
دانشگاه فرارا تنها 25 دوکات هزینه داشت که بسیار کم تر از 
هزینة خرید مدرک از دانشگاه پادوا بود. شاید کوپرنیک نیز به 

همین دلیل تصمیم گرفت به دانشگاه فرارا برود. 
شاید کوپرنیک در بارة آموزش های چلیو کالکاگنینی، استاد   
ستاره شناسی دانشگاه فرارا، نیز چیزهایی شنیده بود. کالکاگنینی 
دیدگاه رایج در بارة جهان را نفی کرده بود و می آموخت که 




