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 Scientific علمی

     

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١٣اکتوبر  ٣١برلين ــ      

  

    

  دوم شمسیِ  نظامِ 

  نظام شمسيی ماورای نظام شمسی ما

 ــ "المانتلويزيون شبکۀ اول "ــ ARD  تلويزيون ٢٠١٣اکتوبر  ٢٩روز در ويدئوتکست 

که ترجمۀ سخن به . نظرم را جلب کرد "نظام شمسی دوم"مختصری زير عنوان  جالب و مطلب

  :سخن آن چنين است

يع خود در مسير کشف يک صات وسمندان فزيک کيھان، در تفحّ فزيکدانان فضاء؛ اعنی دانش«

به  فراخبس نظام شمسی دوم ــ نظير نظام شمسی ما با موجوديت سيارۀ زمين در آن ــ گامی 

گر يدبا ھمکاری  (DLR)"مرکز ھوانوردی و فضاءنوردی المان" فزيکدانان .جلو انداخته اند

ز ما، ميچرخند، نائل اراتی که دور يک آفتاب بيگانه االمانی و اروپائی، به کشف نظام سيّ  محقّقان

که ) آفتابی(وجود داشته است، مگر کشف ستاره ای درين راه تاکنون تPشھای فراوان .گشته اند

اره بيشتر از آنچه تاحال فرض ميشد، عظيمترين ره به دور آن بچرخند؛ يعنی چار سيّ اھفت سيّ 

  .ھمه شمرده ميشود

ياد ميگردد، از  KOI-351به نام سال نوری از ما فاصله داشته و  ٢۵٠٠اين نظام شمسی که 

ــ خارج از نظام شمسی خود ما ــ سيّارات بيشتری را احتواء  شھمه نظامھای شمسی نظير

  ».ميکند

را باز کردم، تا معلومات بيشتری در زمينه نصيبم * DLR خود  پورتال انترنتیکنجکاو شده و 

 ٢٨د؛ يعنی يروزی خوۀ پررا در صفح "نظام شمسی دوم"اين مرکز کشف . گردد و چنين ھم شد

ميکوشم نکات مھم آن را ترجمه کرده، از نظر خوانندگان ارجمند . ه بود، خبر داد٢٠١٣اکتوبر 
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اصل المانی تسلط دارند،  البته کسانی که بر .بگذرانم "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

 هعمطالـ ـ ٢٠١٣اکتوبر  ٣١فردا صفحۀ ــ المانی در قسمت زبانھای اروپائی  لسانمقاله را به 

  :مقدمتاً بايد گفت که .بفرمايند

درين نوشته وقتی از مينامد،  "ستاره" ی راانه که تمام اجرام فلکبرخPف ديد سطحی و عامي

 اند، که در دروس مکتب زير نام "ساکن و نورانی"گپ ميزنم، مراد از اجرام سماوی " ستاره"

تحت اثر که در حرکت اند و  یآن اجرام سمائي. خوانده بوديمــ جمع  "ثوابت" ــ "ستارۀ ثابت"

. ناميده ميشوند Planetيا  **"سيّاره"آنھا ميچرخند، به نام گرداگرد ) ثوابت(قوۀ جاذبۀ ستاره ھا

 "عطارد و غيرھمزحل و ريخ و م زمين و" و است "ستاره"يک  "آفتاب" در نظام شمسی ما پس

 ]Trabant ]slawيا  "قمر"وکره ھائی دارند که به نام چُ  ھم از خود "اراتسيّ ". "اراتسيّ "ھمه 

 پس .استھمان سياره شاطر نوکر و  ھمراه و بلکه ، که در واقعدندد ميگريااره ھمان سيّ 

، که است "سيارۀ زمين" و يا قمرِ  "زمين" قمر، "بريدهشگو قِ چُ سرکل بينی پُ " "ِمھتاب"

  .ميگرددزمين  گرد سر "شاطروار"

  

  
  

  : DLR  مقالۀ برجستۀنکات ترجمۀ 

در ھمکاری با دانشمندان ديگر المانی و  DLR "مرکز تحقيقات فضائی المان" تيم فزيکدانان

اين نظام  .ــ نظير نظام شمسی ما ــ گرديده است "نظام شمسی دوم"اروپائی موفق به کشف 

شمسی که تاکنون گسترده ترين نظام شمسی شناخته شده بعد از نظام شمسی خود ما ميباشد، 

که اينجالب توجه  .ميچرخند KOI-351دور ستارۀ مجموعۀ ھفت سياره ای ست که متشکل از 

  .ارات نظام شمسی ما تعبيه شده اندسيارات دقيقاً مشابِه سيّ  اين

در صدد کشف نظامھای شبيِه از زمانه ھای بسيار پيش  م عالم،تما فزيکدانان و دانشمندن نجوم

 Berlin-Adlershof سۀ تحقيقات اجرام فلکیمؤسّ اينک تيم فزيکدانان المانی  .نظام شمسی ما بودند
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گامی بس ،  Dr. Juan Cabreraتی داکتر تحت سرپرسميباشد،  DLRمرکز ه که مربوط ب

با نظام شمسی ما بسيار  ، کهموفق به کشف نظام شمسيی گشته اندوسيع در زمينه گذاشته و 

نظام  در. نظام شمسی ما شمرده ميشود "طفل دوگانگی"شبيه است؛ و گويا از بسا جھات 

قب=ً که سه تای آنھا  .گردش انددر  KOI-351تاب آف دورااره دورجمعاً ھفت سيّ  ،شمسی جديد

گردش  که ،ۀ مادر ميچرخندروز، دور ستار ۶٠و  ٢١١و  ٣٣١، در فواصل کشف شده بودند

چارگانه ای که جديداً  سيارات .بسيار تداعی ميکنندرا ما زمين و زحل و مشتری به دور آفتاب 

روز  ١٢۵و  ٩٢و  ٩و  ٧و آن را در فواصل  مادر بوده ، نزديکتر به ستارۀکشف گشته اند

مليون کيلومتر از شمس خود  ١۵٠خارجيترين سيارۀ اين سيستم در فاصلۀ . يکبار دور ميزنند

تيم  اين. قرار دارد و تقريباً بالتمام فاصلۀ زمين از آفتاب را در نظام شمسی ما نشان ميدھد

بر شباھت عام و  بيرون داده است، Astrophysical Journalدر مجلۀ ضمن مقاله ای که 

و اين کشف را بزرگترين کشف درين  ورزيدهتأکيد  ،با نشام شمسی ما ،تام اين نظام شمسی

از نظر اين تيم شباھت عام و تام معماری نظام شمسی جديد، با . وانمود کرده استمسير 

 جديد شمسی،  درين نظام خصوصاً که، درخور توجه است، امعماری نظام شمسی خود م

سخن به سخن ختم ترجمۀ ( »....را مييابيم "ثانیزمين "و گويا  "زمين"نظير را سياره ای 

  )مقالهنکات برجستۀ 

آن قدر پھناور و د، فی ميکنا معرّ رای مفضاء بفزيک خصوصاً که علوم طبيعی و را کائناتی 

شمسی شبيه نظام شمسی ما کار بسيار مشکل نخواھد  ھایپيداکردن نظامدر آن بيکران است که 

مشکل درينجا فقط ابزار کار و وسائلی ست که امروز در دسترس بشر قرار داشته و . بود

که  به يقين روزی خواھد رسيد. دنپنداشته ميشوھنوز از مليونھا جھت ابتدائی و قابل انکشاف 

رشته ھائی جديدی از فزيک و تيزتگ الکترونيک و فزيک مدرن آن زمان، سوار بر سمند 

ه ناخت کائنات را بقرار بدھد، که کشف و شکنجکاو ی را در اختيار بشر وسائل ،علوم طبيعی

بسا چه  ،در آن زمان بشر خواھد ديد، که در کائنات بی پھنا. سان بسازدآ "بآ خوردنِ "مانند 

  !!!!!ی خواب آنھا را ھم نميتواند ديدنائی نھفته است که بشر امروزی حتھنيرنگو ات طلسم

 "اشرف المخلوقات" افسانه ھایسرانجام با شناخت Mزم از جھان، بشر که  ،روزیباشد  زود

  !!!!!!کند "تاريخ ويلخانۀحت"تحويل  ،ه ای سربستهر دوسيرا د

 :توضيحات

که به حساب  ،است Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrtمخفّف  DLRــ * 

  .ميشود  German Aerospace Centerانگريزی 
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 دمبالغۀ عربی از مصدر ثPثی مجر صيغۀ) اطهمشّ اره و مه و مکّ زن عPّ و بر(  "ارهسيّ " ــ **

و ين تسميه ا .است "سير کنندهبسيار "و  "گردنده سيارب" در معنای "ارهسيّ "پس . است "يرسَ "

ج داشته است، در دری رواھم در زبان عربی و در زبان ھم قديم بسيار از زمانھای استعمال 

؛ اعنی و استاد استادان شعر دری در اشعار بزرگترين شاعر زبان دری حدی که آن را

ه لملضمن قصيده ای در مدح يمين الدوله و امين ابزرگ نصری عُ  .ييابيمھم م "عنصری بلخی"

  :، فرمايدمحمود غزنوی

  به واسطه پيدا کند ھمی به سفيرسخن       ان سپھرـــاندر ستارگ  تشھمّ  بزرگ 

ّ ـمنج      ارهسيّ اتش ھمی ز ــــــــــقّوت حرکز    خير را ز شرير  شناسندن مان ــــ

 .استعمال ميکنندنيز  "موتر"ای را بر "سياره"تداول عربی امروز مگر در 


