
 

 

 توضیحی درباره یک بیت خاقانی

 
 شهربانو صحابی

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد مهاباد/ تبریز -استادیار
 چکیده

هاي خود، اشارات خاقانی و شاعران دیگر مانند مسعود سعد سلمان، نظامی، فردوسی، ناصر خسرو در سروده
ها مطابق موازین علم امروز نیست و با ها درست و منطقی باشد، بخش بزرگی از آناي از آناي دارند، که اگر پارهنجومی
اند، یا آگاهی ایشان از اطالعات ها در زمینه نجوم یا اطالع کافی نداشتهکند. آنشناسی تطبیق نمیهاي علم ستارهواقعیت

ها، به کار هاي پیشین عقلی، بدون توجه به جنبه علمی آنرفته، یا این مطالب را بر اساس سنتتر نمیمحدود و کلی فرا
ها با توجه به شود. اشاره به تمامی آنهاي علمی، به عیان دیده میاند. این نوع اظهار نظرها، در برخی از زمینهبرده

دهد، که اصطالح نجومی را در یک بیت از خاقانی شرح میگستردگی موضوع، کار بسیار دشواري است. این نوشته، دو 
اند. در این مقاله سعی شده بیت مورد بحث بر اساس مستندات رسد شارحان، برداشت دقیقی از آن نداشتهبه نظر می

 علمی بررسی و توضیح داده شود.
 واژگان کلیدي: اصطالحات نجومی، خاقانی، شارحان شعر خاقانی

 
 مقدمه

 ها کتابي خالف واقع، امري نیست که محقق و نویسنده بتواند خود را از آن دور نگهدارد. در بیشتر ها برداشتگاهی 
و آثار تحقیقی، کم و بیش، با مواردي رو به رو خواهیم شد که پژوهشگر، یا به سبب دقت نکردن کافی و یا حتی 

، بلکه در تضاد کند ینمین علمی و ادبی، نه تنها تطبیق گفت گاهی از روي عمد، مطالبی نوشته است که با مواز توان یم
ي بعد، ها نسلو پژوهشگران  آورد یمآشکار با معیارهاي علمی روزگار است. نویسنده اي مطلب نادرستی را در اثر خود 

و  دارندپن یمبا اعتماد به فضل و دانش قدما، بی آنکه تردیدي در صحت آن داشته باشند، همان مطلب نادرست را درست 
که دیگر کسی گمان  ردیگ یم. کم کم یک اشتباه ساده، چنان رنگ و بوي حقیقت به خود کنند یمي خود نقل ها نوشتهدر 
ة یک اصطالح بارموارد در  ة یکی از همیندهندزیر نشان  ۀنوشت، با یک تعبیر اشتباه و نادرست رو به رو است. کند ینم

غیر علمی یک فرهنگ نویس، چنان جا افتاده شده است که همه، آن را صحیح  ، اظهار نظردهد یمنجومی است که نشان 
 .اند کردهو به آن استناد  اند پنداشته

 
 وبررسی بیتی از خاقانی توضیح

 اي با مطلع زیر دارد: قصیده الدین ابوالمظفر اخستان بن منوچهر، خاقانی در مدح جالل
 به برق می، برقع صبح بردريخیز مگر   پیش که صبح بر درد، شقه چتر چنبري

 
نکته اي دارد که مورد عنایت دقیق شارحان قصاید خاقانی قرار نگرفته است و آن بیت  شیوا ◌ٴ دهیقصبیت دوم این 

 این است:
 رسان، خندة جام گوهري بر صدف فلک   ستاره سحرپیش که غمزه زن شود چشم 
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 )1373/425(دیوان/                             

 
ي قابل دسترسی که به شرح قصاید خاقانی اختصاص دارد، مورد بررسی قرار گرفت ودر هیچ ها کتابتعدادي از 

آقایان: زنده یاد استاد  ،»1370قصیده فنی/«شرح نشده است. منیره احمد سلطانی در  فوق ◌ٴ دهیقص، ها کتابکدام از این 
که به کوشش محمد استعالمی به چاپ رسیده، مجید » 1387نقد و شرح قصاید خاقانی/« يجلدفروزانفر در کتاب دو 

ایوان مداین از دیدگاه دو شاعر «، سید محمود انوار در »1383شرح کلیدي پانزده قصیده از دیوان خاقانی/«سرمدي در 
، محمدرضا برزگر خالقی و محمد حسن »1373شرح اشعار خاقانی/«، عباس ماهیار در سه جلد »1373تازي و پارسی/

رخسار «و » 1386سوزن عیسی/« ،»1376سراچه آوا و رنگ/«در ، کزازي »1379مرثیه خوان مداین/«در  محمدي
، علیقلی »1378ساغري میان سنگستان/«در ، جمشید علیزاده »1373گزیده اشعار خاقانی/«، سجادي در »1374صبح/

اندر  آتش«، ماحوزي در »تأملی در دیوان خاقانی«، سعیداهللا قره بیگلو در »خاقانی در ایوان مداین«محمودي بختیاري در 
هاي ایشان را نداشت، این قصیده و این بیت  وشارحان بزرگوار دیگري که نگارنده توفیق مراجعه به نوشته» 1377چنگ/

اند. تنها استادي که این قصیده را به طور کامل شرح کرده است، سرکارخانم دکتر معصومه  را مورد بررسی قرار نداده
هاي  گزارش دشواري«است و البته آقایان دکتر جالل الدین کزازي در » 1387خاوري/ جام عروس«در کتاب  معدن کن

به این  »1374فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی/«و دکتر سید ضیاء الدین سجادي در کتاب » 1378دیوان خاقانی/
 اند. ودهگذرایی فرم ◌ٴ اشارهبیت و دو اصطالح مورد توجه این مقاله 

اند:  ، به نقل از برهان قاطع، نوشته»صدف«اند، اما ذیل معناي  توضیحی نداده »ة سحريستار«ة درباردکتر سجادي 
ۀ قطب در میان آن نقطة دیگر که به صورت صدفی نماید و ستارالنعش و سه  ة بناتستارگویند در جانب شمال از پنج «

اند و بیت فوق از  نیز همین توضیح را دوباره نقل کرده» صدف فلک«در ذیل ترکیب  ) و1374:972(سجادي، » است.
 اند. به عنوان شاهد شعري آورده خاقانی را هم

کنایۀ ایما است از ناهید که در فرجام شب بر » ستارة سحر: «اند آوردهدکتر کزازي در مورد این دو ترکیب به اختصار 
 )610: 1378(کزازي، » ت و رنگ به صدف مانند شده است.تشبیه رسا است: آسمان در ریخ» صدف فلک«دمد و  می

صدف «شود.  کنایه از ناهید که در پایان شب نمایان می» ة سحريستار«اند:  دکتر معصومه معدن کن نوشته
ة دیگر به ستارة بنات النعش و سه ستارصورت فلکی شمالی که از پنج » صدف«تشبیهی)، ایهامی به  ◌ٴ اضافه»(فلک

) اگرچه نظر استاد دکتر معدن کن با نظر 214: 1387(معدن کن،» ۀ قطب در میان آن است.نقطیان و صورت صدفی نما
ي ها نوشتهۀ دهخدا و فرهنگ معین و برهان قاطع همانندي دارد، اما ایشان در صحت ناملغت  يها نوشتهدکتر سجادي و 

ۀ تشبیهی) و لفظ (ایهام)، نشانگر اضافرکیب (. آوردن تاند شدهبرهان قاطع و دکتر سجادي و دکتر مصفی دچار تردید 
 ي پیشینیان است.ها نوشتهتردید ایشان در 

ة این دو ترکیب، به دور از مسامحه نیست. نگارنده با مطالعه آثار بسیار غنی دربارتوضیح شارحان  رسد یمبه نظر 
ي ترجمه شده و مجالت علمی و بخصوص با راهنمایی استاد دانشمند، دکتر حسین ها کتابایرانی و نیز با استفاده از 

به مطالعه و رصد  ماًیمستقي ستاره شناسی ها تجربهاستاد دانشگاه تبریز)، که از روي مشاهدات عینی و ( يخوشکبار
، معتقداست که توضیحات و صاحب نظرند اند یجالبي ها افتهو در این موضوع صاحب تجربیات و ی پردازند یم ها ستاره

 کند. شارحان این بیت، خالی از ایراد نیست و نیز با دانش امروزي تطبیق نمی
 و ابهام در این بیت از این قرارند: سؤالۀ مورد مسالدو 
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 ة سحريستار. 1
تواند پذیرفتنی  شناسی، این امر نمی دانش ستاره است. از دیدگاه» ناهید«ة سحري ستارمراد از  ها شرحدر اغلب این 

است، دومین » آفرودیت«و نام یونانی آن » ونوس«، التین آن »زهره«بغ دخت) که نام عربی آن ( دختیبیا » ناهید«باشد. 
 باًیتقرکشد تا یک دور کامل گرد خورشید بچرخد. از این مدت،  ماه طول می 9ۀ شمسی است و حدود منظومة اریس

شود و تقریباً چهار ماه و ده  پیش از برآمدن آفتاب دیده می ر ماه و ده روز جلوتر از خورشید است که سحرگاهان،چها
باقی مانده را در  و نیمی از زمان خورد به چشم می تر از خورشید است که پس از غروب در شامگاهان روز نیز عقب

روشنایی قرار دارد که به آسانی و با چشم بینندگان  ةریداسمت راست و نیم دیگر را در جانب چپ خورشید، در 
به هنگام  اي که در طول سال، فقط به مدت چهار ماه و ده روز، بنابراین، به جرم آسمانی معمولی قابل رؤیت نیست.

 درتمامی ة سحري، ستاره اي باشد کهستاربه نظر، الزم است  داد.» ة سحريستار«توان عنوان  نمی شود، سحر دیده می
 طول سال، پیوسته به وقت صبحگاهان دیده شود.

ة ستار«ة بار، در ندیفرما یمبنده نظر چند تن از دوستان بزرگوار را که با اشعار خاقانی آشنایی دارند و یا تدریس 
 را، که جزو صورت» شعراي یمانی«یا » شباهنگ«ة ستار ،ها فرهنگۀ نوشتپرسیدم. تعدادي ازآن عزیزان به استناد » سحري
که » شعري«ة ستارباشد.  تواند ینمة سحري دانستند که نظرات ایشان هم خالی از ایراد ستاراست، » سگ بزرگ«فلکی 

ة شمالی است، در تیر ماه، به هنگام سحر، چند دقیقه اي طلوع مکرینة ثابت قابل رویت در آسمان ستار نیتر درخشان
این ستاره  .دیافزا یمیۀ جدایی او از خورشید زاویک درجه بر  و هر روز شود یمو با برآمدن خورشید ناپدید  کند یم

و اوج و فرود زهره را ندارد، در مدت کمتر از دو ماه،  چرخد ینم ة ناهید گرد خورشید به شکل دایره واراریسچون مانند 
ة ستارکه باید آن را جزو ستارگان نیمه شبی دانست نه سحر گاهی. این  ابدی یمبا خورشید چنان افزایش  اش فاصله

در مورد این ستاره هم  ها فرهنگي پاییز و زمستان، مهمان پایدار آسمان شبانه است؛ هر چند که ها فصلدرخشان در 
 .اند نوشتهمعانی نادرست و متضادي 

ۀ همخورد، ستاره اي وجود ندارد که در  به چشم می لحاي که بدون چشم مس ۀ آسمان و در میان هزاران ستارهپهندر 
ۀ ستارگان ثابت و سیار آسمان، همنامید. » ة سحريستار«هاي سال، به هنگام سپیده دم، دیده شود و بتوان آن را  فصل
 ة دیگري خواهند داد.ستارباشند، اما خیلی زود جاي خودرا به » سحري ◌ٴ ستاره« توانند یممدت کوتاهی  فقط

ة جالب و اشارکه خود  اند نوشتهنیز » آفتاب«، به نقل از آنندراج، آن را »ة سحريستار«دهخدا در لغت نامه ذیل  عالمه
 باشد. تواند یمدر خور توجهی 

در تمام طول سال به هنگام سحر در آسمان دیده شود،  تواند ینمبا در نظر داشتن دالیل علمی که هیچ جرم آسمانی  
به احتمال قوي پیش از ( يسحرة ستارشعر خاقانی را چنین معنی کرد: پیش از سر زدن سپیده و چشمک زدن  توان یم

طلوع وباال آمدن آفتاب)، صداي ریخته شدن شراب به پیاله را، به آسمان برسان؛ به عبارت دیگر، سحرگاهان به وقت 
 شراب بر جام ریز).بتابان (صبوحی، انعکاس گوهر مانند شراب را بر آسمان صدف گون 

 
 . صدف فلک2

ۀ دهخدا و نام، عیناً ازفرهنگ معین و لغت »صدف فلک«ة باري دکتر سجادي و دکتر ابوالفضل مصفی در ها نوشته
نویسد:  می» فلک صدف«برهان قاطع نقل شده است. محمد حسین بن خلف تبریزي، مؤلف برهان قاطع، ذیل لغت 

که فلک اعظم است و کنایه از ماه و آفتاب هم هست و شکلی را نیز گویند در  صدف فلک کنایه از فلک االفالك است«
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ۀ قطب در میان آن واقع نقطنماید و  ة دیگر که به صورت صدفی میستارالنعش و سه  ة بناتستارجانب شمال از پنج 

 )1334: 3/ج.1362 يزیتبرخلف »(است.
یک امر باوري » فلک اعظم«علمی، اشتباه است. نخست اینکه ، این مطالب برهان قاطع از دیدگاه رسد یمبه نظر  

بنات  وجود خارجی ندارد. دوم اینکه» فلک اعظم«یا » فلک االفالك«است نه یک حقیقت علمی. در آسمان چیزي به نام 
م تا ة بسیار درخشان و تعداد زیادي ستارگان قدر دوم و سوستارالنعش، همان دب اکبر یا خرس بزرگ است که از هفت 

ي ها یفلکة قطبی، صورت ستارۀ بسیار زیادي دارد. میان دب اکبر و فاصلة قطبی ستارقدر ششم، تشکیل شده است و با 
باشد و در هیچ  تواند ینمة قطبی هرگز عضو یک شکل آسمانی ستاراژدها و دب اصغر جاي گرفته است. دب اکبر با 

 کتاب نجومی کهن و جدید چنین ادعایی نشده است.
» سه ستاره است به شکل مثلث بر دور قطب که آن را صدف قطب گویند.«... فرهنگ غیاث اللغات نوشته شده: در 

؛ در سرتاسر آسمان صورت فلکی سه ستاره اي رسد یم) این توضیح نیز باطل به نظر 536: 1362(غیاث الدین رامپوري،
. صورت اند گرفتهاز ستارگان متعددي شکل  ۀ هشتاد و هشت صورت فلکی شناخته شده در آسمان،هموجود ندارد. 

ة روشن تشکیل شده است که با چشم غیر مسلح هر ستاررا دارد، از ده  ها ستارهکه کمترین تعداد » اسب کوچک«فلکی 
. در فرهنگ نفایس الفنون هم خورد یم؛ اما از پشت تلسکوپ صدها ستاره به چشم شود یمة آن به خوبی دیده ستارده 

ارگان و صورفلکی به طور مشروح آمده است، نامی از صورت فلکی صدف و یا تعداد ستارگان و شکل آن که اسامی ست
/ذیل واژه) الزم به توضیح است اگر به مطالب این فرهنگ توجه کنیم، از دیدن کثرت 1352. (ثروتیان،خورد ینمبه چشم 

به اینکه آن روزگار دوربین و تلسکوپ به شکل ي فلکی شگفت زده خواهیم شد. با توجه ها صورتستارگان هر کدام از 
ي رهایتصومشاهده کنند، تعدد ستارگان  توانستند یمي قدر شش را ها ستارهکنونی هنوز اختراع نشده بود و گذشتگان تا 

 .کند یماین کتاب، نادرست بودن پندار صورت فلکی سه ستاره اي را ثابت 
که  اند کردهباید این نکته را هم اضافه کرد که در گذشته، ستاره شناسان به وجود چهل و هشت صورت فلکی اشاره  

بیست و یک مورد آن در شمالگان، دوازده مورد آن در استواي آسمان و پانزده صورت بقیه در جنوبگان جاي داشت و 
دانش ستاره شناسی امروزي، مطابق مدارکی که به  ه کرد؛ امارا مشاهد ها آننام  توان یمي معتبر ها فرهنگدر تمامی 

 ، تعداد صور فلکی را به هشتاد و هشت مورد رسانده است.شود یمپیوست تقدیم 
ۀ قابل توجه این است که نکتاست.  نامه، توضیح برهان قاطع را با ذکر مأخذ عیناً آورده مرحوم عالمه دهخدا در لغت

بیست و یک صورت فلکی شمالگان را به طور دقیق ذکر  ي فارسی و عربیها نام» ور فلکیص«عالمه دهخدا، ذیل ترکیب 
، نام بیست ویک صورت فلکی »بیست و یک«را نیاورده است و باز ایشان، ذیل لغت » صدف«کرده، اما نام صورت فلکی 

ن غیر از برهان قاطع، در هیچ منبع قابل درك است که چو کامالًنوشته است. البته » صدف«شمالگان را بدون اشاره به نام 
 دیگري به این صورت فلکی خیالی اشاره نشده است، عالمه دهخدا هم به این نام اشاره نکرده است.

به نقل از برهان قاطع، مطلبی آورده است، اما در شرح لغات » صدف فلک«ۀ مرکب کلمدکتر سجادي نیز با آنکه ذیل 
 نداده است. »صدف فلک«، توضیحی در مورد »بیست ویک وشاق«و  »بیست و یک خیلتاش«، »ویک پیکر ستیب«

 برهان ۀنوشت، »صدف فلک«و » صدف«، ذیل کلمات »فرهنگ اصطالحات نجومی«دکتر ابوالفضل مصفی، درکتاب 
فرانسوي لغت صدف، یعنی لغت  است؛ اما بی آنکه علت قابل قبولی داشته باشد، معنی آوردهرا بدون ذکر مأخذ  قاطع

»Nacre«  ي فلکی را با زبان علمی رایج ها صورتو  ها ستارهنام  اصوالً) 469: 1357است. ( افزودهۀ خود نوشترا هم به
. درست است که در زبان فرانسه این واژه به معنی گوش ماهی و صدف است، اما نه سندینو یمدنیا، یعنی زبان التین 

ي آسمانی چاپ ها نقشه ي ستاره شناسی وها کتابو نه در  رندیگ یمغت یک مفهوم نجومی را در نظر فرانسویان از این ل
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. نام محلی هر جرم آسمانی را نباید با اصطالح علمی خورد یمچنین لغتی به چشم  -شود یمکه به پیوست تقدیم -شده 
 ،»الروس«ۀ دانشنامیا  و» Astre« ◌ٴ مجلهانند و بین المللی آن یکی گرفت. مراجعه به نشریات نجومی فرانسوي زبان، م

 نا شناخته است. کامالًکه چنین صورت فلکی براي ستاره شناسان فرانسه  دهد یمنشان 
جز یک سوء تفاهم، چیز دیگري نیست. در سرتاسر آسمان » صدف«از دیدگاه علمی اشاره به وجود صورت فلکی 

 »صدف«اي وجود ندارد که  صورت فلکی ة جنوبی)،کرو جنوبگان (نیم  البروج)استوا (منطقه  ة شمالی)،کرنیم (شمالگان 
اند، به روشنی جاي این صورت  نامیده شود. صاحب برهان و دیگر کسانی که به استناد از آن کتاب، نقل مطلب کرده

ۀ کتاب ترجمالفنون،  سمانند نفای ي کهن،ها کتاباند. در  دانسته» جدي«ة ستارفلکی را نزدیک قطب شمال آسمان، یعنی 
توان یافت  اي به این صورت فلکی نمی اشاره نیتر کوچکۀ ویس و رامین، لیلی و مجنون نظامی، مقدمتَنگلوشا، التفهیم، 

ۀ آسمانی نجوم جدید نیز وجود صورت فلکی صدف، در کنار قطب شمال آسمان، جز یک نظر مبهم نقشو  ها کتابو در 
الموارد و فرهنگ نوین عربی به فارسی هم به  ي فرهنگ عربی مانند المنجد، اقربها کتابتواند باشد.  چیز دیگري نمی

 اند. نکرده اشارهي فلکی اشاره روشنی دارند، اما به این صورت فلکی ها صورتدیگر 
از:  اند عبارتهاي موجود  در اطراف قطب شمال آسمان، صورت فلکی: «شود یممطابق نقشه اي که به پیوست تقدیم 

اکبر، دب اصغر، ذات الکرسی، قیفاوس، تنین، زرافه و سیاهگوش که دو صورت فلکی آخري را ستاره شناسان  دب
 )76: 1348(فلیکس،.» شود ینمي نجوم کهن دیده ها کتابو در  اند کردهروزگار ما به آسمان اضافه 

ة بردارندکه در  ابدی یمانتشار  »آسمان شب«و » نجوم«ي ها نامۀ معتبر علمی به نامامروزه درکشور ما دو ماه 
ي دانش ستاره شناسی اند. در صفحات میانی هر دو نشریه، تصویر ستارگان آسمان همان ماه، با ذکر ها افتهجدیدترین ی

ي سال قابل ها فصلۀ هم. با توجه به اینکه ستارگان اطراف قطب شمال آسمان در شود یمچاپ  ها آننام التین و فارسی 
 معلوم» صدف« یفلکي علمی، خیالی بودن صورت ها کتابا یک بار مراجعه به این نشریات و دیگر مشاهده است، ب

 خواهد شد.
ي زیادي ها اشتباهبا توجه به اینکه بیشتر فرهنگ نویسان و شعرا و نویسندگان با علم نجوم آشنایی چندانی ندارند و 

ۀ نوشتتوان  شود، می ر مورد اجرام آسمانی یافت میدر اظهار نظر شعراي فارسی و فرهنگ نویسان فارسی و عربی د
محمد حسین بن خلف تبریزي را در برهان قاطع، ناشی از یک اشتباه در تعبیر شعر خاقانی دانست و دیگران که با این 

اند و  ۀ برهان، با ذکر مأخذ و یا بدون آن، نقل قول کردهنوشتآنکه غرضی داشته باشند، از روي  اند، بی دانش بیگانه
 .اند دانستهبرداشت نادرست برهان قاطع را یک حقیقت مسلم علمی 

، جز یک تشبیه ساده اند کرده، آن گونه که استاد دکتر معدن کن هم اشاره »صدف فلک«نگارنده بر این باور است که 
و نیز تمامی ستارگان درخشان را در میان گرفته است به  حبابی زمینچیز دیگري نیست. خاقانی آسمان را که چون 

 صدف و زمین یا ستارگان را به مروارید تشبیه کرده است.
 

 نتیجه گیري
در » صدف«و نیز اعتقاد به صورت فلکی » ة سحريستار«با توجه به آنچه در متن مقاله نوشته شد، وجود  

ة دیعقباشد. فرهنگ نویسی  تواند ینمال، جز یک پندار باطل چیز دیگري ة شمالی آسمان و در نزدیکی قطب شممکرین
و دیگران بی آنکه تحقیق  سدینو یمة نجومی، مطلبی دیپدة یک بارخاص خود را یک حقیقیت علمی تصور کرده و در 

 .کنند یمۀ او را به عنوان حقیقت در آثار خود مطرح نوشتبکنند، 
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نگارنده بر این باور است که اصطالحات نجومی مطرح شده در ادب فارسی به یک نگرش مجدد علمی نیاز  

ي استواري بردارند که به روشنگري ابهامات کمک بیشتري ها گامدارد و امید است که صاحبان علم و دانش در این زمینه 
 کند.

                                                     
 نابعم

اهتمام دکتر معین. جلد سوم. تهران: انتشارات امیر  به .برهان قاطع). 1362( برهان، محمد حسین بن خلف تبریزي
 کبیر.

 . چاپ اول. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.فرهنگ اصطالحات و تعریفات نفایس الفنون). 1352( ثروتیان، بهروز
 کوشش ضیاءالدین سجادي. چاپ چهارم. تهران: انتشارات زوار. ، بهدیوان ).1373( خاقانی، افضل الدین بدیل

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. .جلد 16.). لغت نامه1377( دهخدا، علی اکبر
. ترجمۀ محمد حیدري مالیري. چاپ اول. تهران: شرکت سهامی هاي آسمان شب شگفتی). 1348( فلیکس زیگل،
 ي جیبی.ها کتاب

 . چاپ اول. تهران: انتشارات زوار.فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی). 1374( سجادي، سید ضیاء الدین
. به کوشش منصور ثروت. چاپ اول. تهران: انتشارات غیاث اللغات). 1362( شرف الدین، غیاث الدین رامپوري

 امیر کبیر.
 تهران: نشر مرکز.. چاپ اول. ي دیوان خاقانیها يدشوارگزارش ). 1378( کزازي، میرجالل الدین

 . تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.فرهنگ اصطالحات نجومی در شعر فارسی). 1357( مصفی، ابوالفضل
 . چاپ اول. تبریز: مرکز نشر دانشگاهی.جام عروس خاوري). 1387( معدن کن، معصومه

، نقشه ستارگان آسمانی شود یمکه هر ماه چاپ » آسمان شب«و » نجوم«ي ها مجلهي ها شمارهدر بخش میانی همه 
 منبع مورد مراجعه باشد. تواند یمآن ماه وجود دارد و 
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