
                                   پرچم ، دستاويز شاه دوستان 
 

چندی است که ميان ایرانيان خارج از کشور بحث کهنه ای را بازسـازی کـرده انـد و اینجـا و انجـا               
می پراکنند که پرچم ملی یادگاری از گذشته های  دور است  و مـی بایـد چـون مـام مـيهن ارج                    

 .گزارند 
که به پرچم احترام بيش از انداره قائلند و هرگونه مخالفت با پـرچم شـير    ین دسته از کسانآبه  

 :باید گفت  ،و خورشيد با شمشير را نشانه مبارزه  با وحدت ملی و خود بيگانگی می شمارند 
ی است که در یک سرزمين زنـدگی        مشوری نماد ملی مرد   کتردیدی در این نيست که پرچم هر        

 نيست که مردم حق دارند در قانون اساسـی و حتـی نمـاد هـای                 در این هم تردیدی   . می کنند   
ملی دست ببرند و گرنه چرا شاه دوستان گران مایه نشان ها و القـاب پـيش از پهلـوی را بـزرگ                  

 ! شمارند؟ نمی
(  را که با شناسه هـای  " ره المعارف فارسی  یدا "گاهی همگان برشی از     آپيش از این برای     

 .   باز تاباندم 30 شماره زادگیآچاپ شده بود در ) شير و خورشيد (  و ) پرچم 
ن نوشـته  آیـد ولـی افسـوس کـه فرومایگـانی یکسـره بـر          آبه این اميد که ایران دوسـتان را بکـار           

ن انکار  تاریخی که مـاه گذشـته از   آ .پوشانندب خویش را یاین خيال خام که نادان    ه  بد، البد   تاختن
 ست ني  تعصب و تاریخ سازی چيزی جز بی تردید ،پخش شد آلمان  - کانال برمن هتلویزیون اوفن
،نخسـت داده   کـه یـاد شد    یگاهی ایران دوستان دور نگر و نيـز بـرای منکرانـ           آ برای   زدر این جا با   

 ایرانيکـا "نچـه را کـه در   آ بخشـی از  را مـی خوانيـد سـپس    " ره المعـارف فارسـی    یـ دا "های  
 يش چشـم مـی  پـ  ،را  پخـش نمـود  ش ی ا  گزیـده ترجمـه فارسـ   کاوهمنتشر کرده اند و مجلـه    :

 !زرمی در ميانه باشد و بيش از این گزافه نگویند آکشيم بلکه 
 

 منوچهر شفائی
 17 . 07 . 2003 

 بيرق یا درفشیا  ،پرچم 

 
تکه ای پارچه ، معموال دارای نقوش برای تمبيز ،  که به عنوان نماد یک ملت یا مملکت یـا بـرای                       

 ميرود و معموال به کناره نيزه یا به ریسمانی متصل است بطوری که              عالمت دادن یا تزیين به کار     
شکل واندازه ی آن متفاوت ولی اغلـب بـه شـکل مسـتطيل یـا              . عند اللزوم بتوان انرا برافراشت      

پرچم ملی ایران بشکل مستطيل و بموجب اصل پنجم قانون اساسـی ایـران الـوان            . مربع است   
 .و عالمت شير و خورشيد ميباشدرسمی بيرق ایران سبز و سفيد وسرخ 

استعمال بيرق به عنوان نماد در مصر قدیمو آشور ونـزد یهودیـان معمـول بـوده اسـت و در کتـاب                       
در دوره . در ایران قـدیم ، درفـش کاویـان معـروف اسـت      . مقدس نکرر به بيرق اشاره شده است   

ر اوایـل قطعـه ای زره را   یونانيـان د . کوروش بيرقی سفيد با نقش عقاب زرین به کار ميرفته است   
بعـدها شـهرهای یونـانی هـر یـک          .که بر نيزه ای نصب شده بود بعنوان بيرق بـه کـار مـی بردنـد                

در نـزد روميـان نيـز اسـتعمال بيـرق معمـول بـود وپـس از اینکـه                    .بيرقی مخصوص بخـود داشـتند       
روف بيرقی که عبارت از ابریشم ارغـوانی بـا نـام عيسـی بـه حـ                .قسطنطين به مسيحيت گروید     

وقـدیمترین آنهـا بيـرق      .بيرق های اوليه در اروپا جنبه یـدینی داشـت           .یونانی بود معمول ساخت     
در قرون وسـطی بيرقهـای متعـدد بکـار        .که صليبی سفيد بر آن منقوش ميباشد        .دانمارک است   

پرچم در دوره ی حکومت اسـالمی       .م معمول شد    18استعمال پرچم ملی از  اواخر قرن        .ميرفت  
رایـث   .در زمان پيغمبر پرچم را لواء وگاهی علم  ونيز رایه صـورت فارسـی                .زا داشت   اهميتی بس 

اموبـان بيـرق سـفيد و عباسـيان و          . ميگفتند ولی لفظ اخير ظاهرامنحصر بـه بيـرق اسـالم نبـود              
تصـویر بيـرق بـر اشـياء مختلـف مخصوصـادر مينيـاتور هـا دیـده                 .شيعيانن بيرق سبز بکار ميبردند      

 ميالدیمنفـوش اسـت     10 قدیمترین این تصویر ها بر یک بشقاب ایرانی از قـرن             ویکی از . ميشود  
بـر افراشـتن بيـرق تـابع     .د ر د ریانور دی و در ارتش از بيرق یرای عالمت دادن استفا ده ميشود     .

 ) .متال بيرق نيمه افراشته عالمت عزاداری است .(تشریفات و قراداهای خاصی است 
     شيرو خورشيد                                              

 



کـه عبارتسـت از صـورت شـيری کـه شمشـيری در پنجـه                . نشان وعالمت رسمی دولـت ایـران        
وتاجی نيز بـاالی آن منفـوش اسـت شـير وخورشـيد در      .راست و قرص خورشيد را بر پشت دارد       

دو نقـش شـير   در بـاب ابتـدای اسـتعمال       .زمان فتحعلی شاه یا محمد شاه قاجار رسميت یافت          
وخو رشيد با یکدیگر قولی هست بدین مضمون که غيات الدین کيخسرو پادشـاه سـلجوقی روم             

کيخسرو .وبسبب زیبائی وی و دلبا ختگی کيخسرو بدو .دختر پادشاه گرجيان را به زنی گر فت        .
و چون این امر در یک مملکت اسال می ممکن بـود  .خواست تا صورت او را بر سکه ها نقش کند        

جمعی از اطرا فيان وی حـل مشـکل   .بب رنجش مردم شود و شاه هم اصرار بدین کار داشت  س
و بـاالی آن رخسـار آن زن را بشـکل خورشـيد نقـش      .را در این دیدند که تصویر شيری را بنگا رند           

تـا آغـاز   .تا هر کس آن صورت را ببيند گمان کند که این نقش طالع والدت شاه بـوده اسـت            .کنند  
اریه شکل شير و خورشيد مانند بعضی شکلها دیگر بر پرچمهـا و سـکه هـا نقـش                   سلطنت قا ج  

بيـرق سـفير   ) . ب م 1715( ه ق 1127متال در شرح ورود سفير ایران به پـاریس در صـفر        .ميشد  
وباالیـدم او   .کـه د مـش بـاال رفتـه          .دارای نقش شيری بوده است بر چهار د سـت و پـا ایسـتاده                

بقول شاردن فلوس مسی زمان صفویه در یک طرف صورت یک         .همچنين  .شکل خور شيد است     
ودر طـرف دیگـر تـاریخ و محـل ضـرب را             .که خورشيد طالع بر پشـت او بـوده داشـته اسـت              .شير  

دولت ایران در صد د وضع      ..که راه مراوده با اروپایيان باز شده      .گویند در زمان فتحعلی شاه قاجار       .
بهـر حـال نظاميـان نشـان     .د بدین منظور انتخاب شد     و شير و خورشي   .یک نشان دو لتی بر آمده       

 ه ق بـه امـر وی در   1252ودسـتور ا لعملـی کـه در       .رسمی در زمان محمد شاه قاجار وضع شد         
این باب صادر شده موجود است نشان دیگری که متداول بوده شمشير بوده اسـت کـه ظـا هـرا           

ن محمد شاه قا جـار بـوده اسـت کـه      اشاره به ذ وا لفقار علی بوده است واحتما ال در همان زما            
 ه 1325(شير وخورشيد با ذوا لفقار تلقين شده است بر طبق اصل پنجم متمم قـانون اساسـی     

الوان رسمی بيرق ایران سبز وسفيد وسرخ وعالمـت شـير وخورشـيد            ) . ه ق    1286مطا بق   .ق  
 .شکل کنونی شيروخورشيد در زمان رضا شاه تتبيت شد .است 

  *     *     *     *     *    
  :-1345 فرانکلين ، کتابهای جيبی ؛ :تهران. }و ديگران{ به سرپرستی غالمحسين مصاحب . دايره المعارف فارسی برگرفته از
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 سيری کوتاه در تاریخچه پرچم در ایران از درفش کا ویانی تا پرچم شيرو خورشيد
 نشان 

 
  ایرانيکا –نشنامه بزرگ ایران دا: اقتباس و تلخيص از

 
پيدایش پرچمهـای ملـی بـه معنـای متعـارف امـروزی آن بـا ظهـور و رشـد تاسيسـات سياسـی                         

 .کشوری همراه بوده است 
مهـای سياسـی و مـذهبی دودمـانی سلسـله هـای             لها در حقيقت ریشه در عالمتها و ع       پر چم 

ور یافتـه و بـه مظـاهر حاکميـت       محلی و یا منطقه ای گذشته دارند که در طی قرون و اعصار تطـ              
 .ملی تبدیل شده اند 

در ایران استفاده از علمها وعـال متهـای سـلطنتی در دوران سلسـله هخامنشـی متـداول بـوده                
 شـير  ایالت بزرگ پارت وساسانی در عالمتهای دود مانی خود از تصـاویری چـون اژدهـا ،              . است  

 شـاهنامه فردوسـی بـه خانـدان          اسـاس  زرین و یا خور شيد زرین استفاده می کرده انـد کـه بـر              
 .گودرز و پادشاهان کيانی منسوب بوده است ، رستم 

 
 درفش کاویانی

 
 در شاهنامه فردوسی از درفش کاویانی که تاریخ پيدایش آن قـرن ششـم مـيالدی آورده شـده                 

فردوسـی درفـش کاویـانی را پارچـه ای بـه رنـگ              . ایـران یـاد شـده اسـت       ) پرچم ملی (به عنوان   
ی مزین به انوع  سنگهای گرانبها ونوارهایی به رنگهای سـرخ ، طالیـی وارغـوانی توصـيف      ارغوان

کر ده که ستاره ای نماد اصلی آن را تشـکيل مـی داده وبـه ایـن اعتبـار اغلـب اختـر کاویـان نيـز                            
به اختر کاویـانی بـه عنـوان نمـاد بخـت خـوش و       .عالوه بر معنای ستاره    .ناميده می شده است     

تعـدای از مـو رخـين بـه نـابودی اختـر کاویـانی در جنـگ بـا          .یادی داده شده است  اقبال اهميت ز  
یعقـوب ليـث صـفاری نيـز درقيـام عليـه خليفـه              .اعراب را پایان کـار ساسـانيان قلمـداد کـرده انـد              



به استفاده نمادین از انـواع   عباسی ظاهرا مدعی شده بود که درفش کاویانی رادر اختيار دارد و    
 و عالمتها ی سال طين وحکمرانان ایران بعد از اسالم قرنها ادامه یافت تا بـه                 ستاره ها در علمها   

فرمانروایان بنی اميه در ایران بيشتر علمها یی بـه رنـگ            .خورشيد جایگزین آن شد    تد ریج شير و   
که در قم اسکان داده شده بود علمـی  ) اشعری  (یکی از قبایل بنی اميه به نام        .سفيد داشتند   

ی بـر جـای مانـده از طـرف     که به دورآن  روبان قرمز وسـياه مـزین بـود ویـا دگـار           سبز رنگ داشت    
به ابو مسلم خراسانی دو علم بزرگ  یکی به رنگ ساده سياه             .   پيامبر اسالم قلمداد می شد    

علم رسمی خلفـای عباسـی      .ودیگری به رنگ سفيد و مزین به واژه های قرآنی منسوب است             
 .  به رنک سفيد بر آن نقش شده بود )محمدرسواهللا (رنگی سياه داشت که کلمات 

تعـدادی از  . لفت با عباسيان اغلب با کنار گذاشتن علم سـياه ایـن سلسـله بـروز مـی کـرد               مخا
علوی ها ورهبران جنبشهای ایرانی علم ها یی به رنگ سفيد در مخالفت با خلفای عباسی بـر          

بـه جانشـينی خـود    ) امـام رضـا   (ماموران خليفه عباسی هنگام بر گزیدن علی الرضـا        . افراشتند
نسوب به خاندان علـی را بـه عنـوان علـم ولبـاس خـود بـر گزیـد ولـی چـون بـه                        ابتدا رنگ سبز م   

حکمرانان خراج گذار خلفای    .پيروزی از سننتهای ایرانی متهم شددوباره به رنگ سياه باز گشت            
عباسی در ایران معموال به عنوان تا یيد حکومت خود در آغـاز کـار علمـی سـياه از طـرف خليفـه                        

  علم های محلی محلی به کار می گرفتند دریافت می کردند ودر کنار
یکی به رنگ سفيد که ویژه .معروف است که عضدالدوله دیلمی استثنِائا دو علم اعطا شده بود        

 امرای ارتش عباسی بود ودیگری به رنگ طال ئی که به نشانه والیتعهدی به وی داده شده بود 
ای اسـالمی آميختـه شـد و علمهـا           با گذشت زمان نمادهای ایرانی و ترک با نقوش ونوشته هـ           

 .طرحها واندازه های مختلف به وجود آمد .ئی با رنگها 
ظاهرا بـر تعـدادی     . به نوشته تاریخ رشيدی رنگ علمهای غزنویان قرمز با نقوش چهار گوش بود              

 .از علمهای این سلسله تصاویر هما و یا شير زرین نقش شده بود 
هم ميالدی پادشاهان شعی علمهای به رنگهای سفيد و        به نوشته قزوینی در اواسط قرن دوازد      

 به استثنای سياه داشتند در حالی که پادشاهان سـلجوقی علمهـای سـبز و              .سبز ودیگر رنگها    
 .قرمز را بيشتر به کار می بردند  زرد و

مها بـه  لنوع زیادی در رنگ طرح و اندازه عژه مغولها تیبه و رویهمرفته در ادوار ترکهای سلجوقی و   
یا یال گاو مـيش   آمد ترکها برای تعدای از علمهای بزرگی که به صورت منگله از دم اسب و         جودو

در ایـن  .را بـه کـار گرفتنـد    ) پـرچم  (بافته و بر نيزه هائ با طرح های مختلف نصب شده بـود واژه          
یـا چهـار    بزرگ ساخته شده از پارچه های سه گـوش و  دوران استفاده از انواع علمهای کوچک و  

تصـاویر پرنـدگان و یـا حيوانـات و     .حهـای هنـد سـی کلمـات مـذ هبـی           بـا طر  .اهی گلـدار    ش گ گو
 .خورشيد رواج یافت  ستاره و نقشهائی از ماه و

 
 خورشيد عالمت شير و
 

سعيد نفيسی استفاده نمـادین از       بر اساس تحقيقات گسترده احمد کسروی  مجتبی مينوی و         
 سـفالين و   دی در انواع سکه ها آثار سـنگی فلـزی و          خورشيد از قرن دوازدهم ميال     عالئم شير و  

عـرب  .خورشيد که امتزاجی از سـنتهای پيشـين ایرانـی     نماد شير و.سایر آثار تاریخی رایج شد  
در نهایت به نماد ملی ایـران تبـدیل     ترک و مغول بود با گذشت ایام تعبيری شيعی نيز پيدا کرد و            

 در مينياتور کوچکی به دست داده.خورشيد در علم  قدیميترین سند موجود از کار برد شير و    .شد
ایـن  .ه که در نسخه دهه سوم قرن پانزدهم شاهنامه شمس الـدین کاشـانی ضـبط اسـت                   شد

مينيـاتور یـاد شـده تصـاویری از سـواران            از فتوحات پادشاهان مغـول و     .شاهنامه توصيفی است    
 از شـير و خورشـيد را بـه    مغول را در نزدیکی نيشاپور نشان می دهد کـه علمـی بلنـد بـا نقـش                

 به دسـت آمـده کـه در آن قصـر بـا           1460تصویر مشابهی در مينياتوری به تاریخ       .دوش می کشد    
 .  شکوه تيمور در سمرقند با سر درها و طاقهای مزین به شير وخورشيد تر سيم شده است 

وان گسترش تشـع بـه عنـ    تالش همه جانبه ای برای وحد ت سياسی کشور و      .در دوران صفویه    
خور شيد نيز در زمينه های مختلـف از جملـه ضـرب     استفاده از شير و .مذهب ملی به عمل آمد      

اما تنها در عصـر پادشـاهی شـاه عبـاس           .علمها رواج پيدا کرد      سکه های مسی در آثار هنری و      
خورشـيد بـه عنـوان       اما تنها در عصر پادشاهی شاه عباس اول بود که شير و           .اول رواج پيدا کرد     

مهـای مختلـف    لخورشيد جای ویژهای در ميـان ع       پرچم شير و   اصلی ایران رسميت یافت و    نماد  
 .                                                این سلسله پيدا کرد



در تو جيه زمينه های انتخاب نماد شير وخورشيد از طرف صفویه تذ کر چنـد نکتـه مفيـد بـه نظـر             
بـه عـالوه    .داده شـده    ) شـير خـدا     (لـی بـن ابيطـا لـب لقـب           اوال در تشيع بـه امـام ع       .می رسد   

خورشيد به عنوان مظهر فرا لهی در عالم تشيع ایران تعبير به نور شده وبا انـوار الهـی منتسـب                
با این تر تيب امکان وجـود انگيـزه هـای مـذ        .به پيامبر اسالم وامام علی ارتبا ط داده شده است           

.                                  تخاب شير و خور شيد خالی از وجه نيست هبی در اذهان پادشاهان صفوی برای ان
شـيعيان  (در تو صيف دو علم رنگارنگ امپراتوری دوران نادر شـاه از شـير وخورشـيد و رنـگ سـبز              

 پادشـاهی نـادر شـاه کـار بـرد           اما ظاهر  در انتخـاب مهـر       .صفوی صحبتی به ميان نيامده است       )
.                                                                                         نمادین شير وخورشيد ادامه یافته است 

 . از دوران زندیه سنگ گور سربازی با نشانه شير وخورشيد به جای مانده است 
ر استفاده از نماد شير وخور شيد با بی نظمی در سکه ها مـدالها وعامهـا   در ابتدای دوران قا جا   

فتحعليشاه به تقليد از لژیون دو نور فرانسه نشان شير وخورشيد ایران را             .  1807-10آغاز شد در  
ایجاد کرد و پرچم رسمی با نماد شير وخورشيد بر گزید که در نهایت با تغيراتی به پر چـم ملـی                      

  .ایران تبدیل شد 
 در ارتـش ایـران خـدمت مـی کـرد تصـویر          1812-1813گاسپار در وویل فرانسوی کـه در سـالهای          

جالبی از پرچم ایران در کتاب خاطرات خود به جـای گذاشـته ایـن تصـویر دو علـم چهـار گـوش را                      
نشان می دهد که در یکی شيروخورشيد بزرگ طال ئی رنگـی بـر زمينـه ای قرمـز ترسـيم و بـه                     

پرچم دوم که کوچکتر است و به نيـزه ای متصـل        . دست الصاق شده است      دسته ای منتهی به   
شيری نشسته و شمشير به دست و خورشيدی تابان را در زمينه  آبی پر رنگ نشان می دهد                   

ظـا هـرا از اواخـر    .این اولين باری است که پرچم ایران بـا دسـت در سـندی دیـده شـده اسـت               . 
 و شير شمشـير بـه دسـت بـه اعتبـاری بـه عنـوان                سلطنت فتحعليشاه این دو پرچم ادغام شد      

 .                                            مظهر امام اول شيعيان و ذوالفقار او بر جای ماند 
 شير وخورشيد را نشان دیرینه تاریخی مذهبی حـا کميـت            1846محمد شاه با صدور فرمانی در       

وص در سکه ها مدالها عال ئم و پرچم هـا رسـميت       ایران اعالم کرد وبه کار برد نمادین آن به خص         
این فرمان در گسترش استفاده از شير وخورشيد سخت موثر افتاد اما تنوع رنک وطرح               . بخشيد  

 .  و تفا وت اندازه را در پرچمها سالها بر جای گذاشت 
ایـران   ميالدی دو نمونه از مهمترین انواع پرچمهـای       1886رسمی حدود    در دستور العمل مصور و    

 در بـاال و  در نمونه اول پرچم پارچه ای چهار گوش با دو حاشـيه نـازک سـبز     .ترسيم شده است    
خورشـيد در وسـط آن ترسـيم شـده سـه رنـگ        زمينه ای سفيد است  که شير و   قرمز در پاین و   

هر سه رنگ را  شير وخورشيد آن نيز گسترده ترسيم شده و      پرچم نمونه دوم هم اندازه است و      
سـلطلنتی  بنـادر و قلعـه هـا        از پـرچم اول در سـاختمانهای دولتـی و         . پوشانده است    یدتا حدو 

ایـن دو پـرچم را   . از کار برد پرچم نمونه دوم اطالع دقيقی در دست نيست          .استفاده می شده    
 .  می توان سر آغاز پيدایش پرچم سه رنگ ایران دانست 

بی تـالش   یران تعدادی مشروطه خواه انقال     ا در دوران مبارزه برای  بر قراری حکومت مشروطه در         
در اصـل   و. اما این تالش به جـایی نرسـيد   . کردند تا استفاده از پرچمهای سرخ را اشاعه دهند     

سفيد  خورشيد که در آن رنگهای سبز و  پرچم سه رنگ شير و1906پنجم متمم قانون اساسی   
شير . رچم ملی مورد تایيد قرار گرفت     قرمز به موازات هم و به یک اندازه تعين شده به عنوان پ             و

خورشـيدی درخشـان در پشـت        شمشيری به دست دارد و     این پرچم در زمينه سفيد ایستاده و      
 . آن دیده می شود 

در دوران رضا شاه شکل پرچم تغييری نکرد اما به شير آن ظاهری واقعی تـر داده شـد و صـورت                      
.  امی پرچم به تاج پهلوی نيز مزین مـی شـد         گاهی در زمينه های نظ    . زنانه خورشيد محو گردید     

در گفتگوهای ملی مربوط به اصالح زبان واژه  های شناخته شـده در فـش و علـم و بيـرق مـورد                   
که واژه ای ترکی است با وجود مخالفت تعـدادی از محققـين بـاقی               ) پرچم(عنایت قرار نگرفت و     

 تغييـری   1979ين شده بود تا انقـالب        برای پرچم تعي   1957شکل دقيقی که در      اندازه ها و  . ماند  
 .نکرد 

بـا رنـگ قرمـز جانشـين شـير وخورشـيد       ) اهللا (در پرچم بعد از انقالب ایران طرح ویژه ای از کلمه    
به رنگ سفيد بيست دو بار در حا شيه پاین نوار سبز و حاشيه باالی نوار          ) اهللا اکبر ( شد وشعار   

 . قرمز پرچم تکرار شد 
  *     *     *     *     *    
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