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 «روزدرفش ایران از باستان تا ام تاریخ پرچم ایران.»

 

 1383 -انتشارات بهجت -دکتر ن. بختورتاشکتاب نوشته  چکیده 

 1396بهمن  - ارایه ای از سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

 پسنددمی ملت نسبت به خود و نشانی است که هر کشور ها و نگاه کالن آنآلهدرفش هر سرزمین و ملتی نمادی است از اید

ها، تعریفی در آن کاررفتهبههای اش کند. با دقت در پرچم کشورهای مختلف و نمادها و رنگجهان پیرامون از طریق آن شناسایی

 پیشود. ملت و سرزمین ایران نیز از دیرباز به اهمیت درفش دیده می بشناسند گونه بدانکه آن ملت مایل است جهانیان آن را 

زمین را توان درفش ایراناز مناظر مختلفی می پیگیری کرد.« درفش کاویانی»در ایرانشهر را تا توان تاریخ درفش و می برده

ای بسیار طوالنی در . نمادهایی مانند شیر و خورشید سابقهکاررفته در آن را فهمید و بازشناختهای بهها و سمبلواکاوید و رنگ

های مختلف نشان از عمق و ریشه این های مختلف و به شکلدر دورههرها ها و مبر درفشها ایرانشهر دارند که قرار گرفتن آن

دید چنین نمادهایی مربوط به حکومت خاصی  روشنیبهتوان که می ایگونهبه. است این سرزمیننمادها در تاریخ و فرهنگ 

های تاریخی حکومت-عیسیر طبی امتداد در در تالش بوده است خود را که )در دوران جدید( نبوده، بلکه برعکس هر حکومتی

رهای مردمان واین نمادها از درون با چراکهبیابد و تعریف کند، ناچار از بهره بردن از این نمادها بوده است؛  این مُلکملی 

 اند.بر روی درفش ما نقش بسته یشهرهای ایرانمانیفستی برای ایده عنوانبهشده و  چیندستزمین ایران

 1302متولد سال  قرار داده است. ایشان موردبررسیزمین را سیر تاریخی درفش ایران ند خودکتاب ارزشم کتر بختورتاش درد

در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تحصیل کرد و سپس به دریافت  1327. سال درآمدبه خدمت در ارتش  1324در سال  است.

ظامی تدریس کرد و در سال نهای متعدد علوم سیاسی و ها و دانشکدهدر دانشگاه ویدرجه دکترا در علوم سیاسی نایل شد. 

 شود:ای از کتاب تاریخ پرچم ایشان آورده میبا درجه سرلشکری بازنشسته شد. در ادامه خالصه 1357

برای برقراری  هاجنگدر گوناگون رواج داشته و بیشتر  هایملت و هادر میان تیره ازتاریخپیش از روزگار به کار بردن درفش

 کردمی. در آن روزگار، هر ملتی نماد یا نمادهایی برای خویش انتخاب شدهمینظم، ایجاد شور و هیجان و پایداری از آن استفاده 
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بررسی این  به ادامه یافته است. در این مختصر این سنت تا به امروز بوده و ... شیوۀ اندیشه، هدف، کیش و گرنشان نوعیبهکه 

 .پردازیممیدو دورۀ مختلف پیش و پس از تاریخ در ایران  درموضوع 

و فروردین  یشت هرمزدنمونه،  عنوانبهدرفش وجود و کاربرد داشته و در متون مختلف،  دادیانپیشدر ایران کهن ما از دوران 

از آن سخن به میان آمده است. یکی از  کراتبهنامه اسدی توسی و ... ، شاهنامه حکیم فردوسی، گرشاسپ«اوستا»یشت 

ایرانی( که نزدیک ) میتانیپادشاه  Sausatarاست مربوط به شاه سوساتار  ایاستوانهآثار مربوط به شیر و خورشید،  ترینقدیمی

آن چسبیده  خورشیدی نموده شده که بالی چون بالِ پرندگان به ،ایاستوانه. در این مُهر زیستهمیسال پیش از میالد  1450به 

، پیکرۀ آناهیتا آمدهدست به . بر روی مُهری که از کوشان اندنشستهدر زیر دارد که دو سوی آن دو شیر به نگهبانی  ایمیلهاست و 

که بر روی شیری نشسته و نیم ماهی بر سر دارد نقش بسته است. آناهیتا در یک دست برسم و در دست دیگر آوندی که نماد 

به  همآنجای گرفتن خورشید بر پشت شیر به شمار آید  هایانگیزهدر روزگار پسین یکی از  تواندمین هر دو آب است دارد. ای

که در  ایمبودهمختلفی  هایدرفشمختلفی که بر این سرزمین گذشته است، شاهد  هایفرمانرواییو  دورانچهره یک بانو. در 

اند. حکیم ز ادامه مسیر بازماندهو ا دادهاز دست و برخی دیگر کاربرد خود را  اندماندهبا تغییر باقی  هاآنطول تاریخ برخی از 

. یادکرداز روایت کاوه و درفش کاویانی  توانمینمونه  عنوانبه. اندفرمودهشاهکارش، واژه درفش را بیان  جایجایطوس در 

با پیکرۀ شیری که در چنگ خود گرز و شمشیر  گویدمیدر بخش سان دیدن کیخسرو از سپاهیان، از درفشی سخن  همچنین

 داشته است:

 که گیتی به رای وی آباد بود         کشواد بود گودرز پسش باز،

 که چنگش به گرز و به شمشیر بود     درفش از پس پشت او شیر بود

ندارد بلکه نقشی دیرپا و  که شمشیر در چنگ شیر چندان تازگی رساندمیاین سروده که سخن از دورانی بس کهن دارد، 

 :شمارندبرمیآن را نیز  هایرنگو  گویندمیآشناست. فردوسی بزرگ از حضور درفش در سپاه ایران نیز سخن 

 به گرد اندرون سرخ و زرد و بنفش       پس و پشت گردان، درفشان درفش

 یا:

 ز تابیدن کاویانی درفش         هوا سرخ و زرد و کبود و بنفش
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بخشی که ضحاک، گرشاب پهلوان و دالور را به نبرد با اژدها که در شکاف کوه نشیمن گرفته  نامه، درطوسی در گرشاسباسدی 

 سروده است: گونهاین آورددرمیو گرشاسب اژدها را از پای  داردمیگسیل 

 همه یاد گرشاسب گیرید جام        شادکام دل کامروز بفرمود

 درفشی چنان ساخت کز هر دو بود        ودازآن کاژدها کُشت و شیری نم

 زبر، شیر زرین و بر سرش ماه               به زیرِ درفش، اژدهای سیاه

 وز آنجای لشکر سوی هند برد              جهان پهلوانی مر او را سپرد

بوده و بر بخش باالی درفش، پیکر زرین شیر و بر فراز سر شیر،  رنگسیاهبه عبارتی، بر بخش زیرین پردۀ درفش پیکر اژدهای 

داشتند که بر  ایویژهروایات باستانی، شاهنشاه و هرکدام از فرماندهان سپاه، درفش  بنابراین ؛ماه درست نقش بسته بوده است

بوده است.  انددادهمیبه خود  هاآنه روی آن تصویر شیر، سیمرغ، فیل و ... نقش بسته که نشان از نوع رسته و به تعبیری لقبی ک

، باعث سرافکندگی و نوعیبهحیاتی و بسیار مهم داشت؛ تا جایی که از دست دادن درفش در جنگ،  ایجنبهپاسداری از درفش 

تغییر  نیز هادرفشبر روی  کاررفتهبه هایرنگو  نگارهاشکست بود و گریز نیروها را در پی داشت. باری، با گذر زمان، نقش و 

به  از دوران هخامنشیان و کتزیاس گزنفون ،هردوتنگاران و سرداران یونانی مانند تاریخ هایگزارشکرده و یا کامل شدند. در 

های سرداران و فرماندهان ایرانی اشاراتی که گاه بسیار دقیق هستند شده است. از جمله گزنفون در های درفششکل و نقش

کوروش با سرعت پیش »نویسد: نامه در بخش لشکرکشی به سرزمین لیدیه میوش یا کوروشکتاب خود به نام تربیت کور

نظام کرد، بعد ازآن بار و بنه و در آخر پیادهنظام در جلوی قشون حرکت میچنین بود که سواره رفت. ترتیب حرکت قشونمی

در جنگ کوروش بزرگ هخامنشی با  ود.ب (Skeuphore)آمد. هر دسته از گروهان بیرقی داشت که بعدست اسکوفور می

فرمانده  «سان تاسکری»گوید: از طرف راست کرزوس پادشاه لیدیه، گزنفون پرچم کوروش را به خوبی توصیف کرده و می

ها توصیه کرد که چشم به نظام. کوروش به آنفرمانده پیاده« آرساماس»کرد و از طرف چپ ها حرکت مینظام با سوارهسواره

های مساوی حرکت کنند. بیرق کوروش عبارت بود از هیکل عقابی زرین با بالهای گشاده که به نیزه بلندی داشته با قدم بیرق

نامه فیثاغورس در ایران، در آیین تشییع پیکر کوروش در سیاحت«. هم بیرق شاهِ پارسی چنین استنصب کرده بودند. امروز 

رسد، چنین آمده بزرگ زمانی که گردونه در بر دارنده پیکر کوروش باچهار مالبند و هشت اسب سپید در میان انبوه مردم فرا می

ن دیرین صورت این پرنده دلیر را بر درفشهای خود نقش کرده زد، گروه جنگجویاخروسی باالی گردونه پر و بال می»است: 
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های داس مانند ای که چرخهایش به حربهبودند و این اشارتی بود به نیروی جنگی کوروش. سپهساالری سالخورده بر عرابه

اسب و خوشه نیز مانند اژدها، خورشید،  هاییدرفشر دوران اشکانیان د«. مجهز بود سوار و بیرق کوروش را به دست داشت

وجود داشته است. عالوه بر آن در نقش برجسته یافت شده در پرستشگاه هاترا، شاهین در کنار درفش میترا نگارگری شده است. 

. اندداشتهای کارویژه هرکدامو  شدندمی، همای، فیل، شیر و ... به کار برده «ساسانیان» کاویانی: فر، هایدرفشدر دوران ساسانیان 

کاری ناروا و  پیکرتراشیسازی و  تندیسایرانی رخ داد. به دلیل اینکه در این آیین  هایدرفشران اسالمی تغییر شگرفی در در دو

که یادگاری از راه و روش دیرین ایران بود ادامه  هادرفشجانوران و یا خورشید و ماه بر  هایپیکرهناستوده بود، به کار بردن 

و جمالت اسالمی نقش بست. البته در دوران  هانشان، هادرفش( بر روی بیشینه ...و صفاریان طاهریان،) هاخلیفهنیافت. از دوران 

اوایل دوران صفویه، شیخ جنید صفوی  در .رفتمیبه کار  هادرفشپسین مانند دوران غزنویان، نقش ماه، همای، شیر و ... نیز بر 

که در دوران  هاییبیرقکل  طوربهبر خورشیدی درخشان بود را برگزید.  برای افتخار جانشینان خود نقش شیری خفته که خیره

( پرچم سفیدرنگ 3( بیرق با نقش ذوالفقار حضرت علی. 2قرآنی.  هایآیه( بیرق با 1: استصفویان وجود داشتند به این شرح 

گفت که پیکرۀ شیر  توانمی. گرفتندمیکه بر باالی دژها قرار  هاییبیرق( 5های ماه محرم. ( عَلَم4. دوزبانه با پیکر شیر و خورشید

 هاییدرفشافشار نیز  نادرشاهدولت ایران بر روی درفش و سکه شد. در زمان  رسمینیمهنشان  عباسشاهو خورشید در زمان 

نیز  نادرشاهمهر مخصوص  بود که نقش درفش شاه همان شیر و خورشید بود که بر روی شدهتعیین برای سوار نظام و خود شاه 

 «الرعایاوکیل»زند  خانکریمشده بود.  کاریکنده «الملک هلل»خورشید پشت شیر واژه  دایرهنیم. بر روی مهر و در شدمیاستفاده 

ا ، شیر و خورشید جای خود رشانفتحعلی فرمانروایی و. در آغاز دودمان قاجار کردمیشیر و خورشید استفاده  هایدرفشنیز از 

ولی تصاویر مرتب نیستند و در تمام  داردمیو شیر در حال نشستن شمشیری را در دست چپ خود نگه  کنندمیدر درفش حفظ 

ر در نقش بیرق و سکه پدیدا هاییدگرگونیپادشاهی محمدشاه  هایسال. از نخستین شوندنمیرعایت  هادرفش، مُهرها و هاسکه

نمودار  هاسکه. برگ و گل بر پیرامون نقش شیر و خورشید روی گیردمیو شمشیر به دست  خیزدمی . شیرِ نشسته به پاشودمی

نقش شیر و خورشید بار دیگر همچون زمان  شاهناصرالدین. در دوران گیردمیو نیز تاج بر باالی خورشید جای  گرددمی

توانی سیاست خارجی ایران بوده باشد. توجه به که علت آن ممکن است نا شودمی کاربردهبهنشسته و بدون شمشیر  شانفتحعلی

شیر به  دوباره شودمیکه نیروی سیاسی مملکت قدرتمندتر  شاهناصرالدیندیگری از دوران  هایبرههاین نکته جالب است که در 

و  هانامهدر نشسته و بدون شمشیر  حالت درشیر را  شودمیو هر وقت دولت دچار فترت  گیردمیو شمشیر به دست  خیزدمیپا 

چنین  رفتهمی کار بهمان فتحعلی شاه و بعد خوابیده چرا نقش شیر در ز کهاین. احمد کسروی دربارۀ اندبردهمی به کار هابیرق

که سر پا ایستادن شیر و شمشیر به دست گرفتن آن گمان جنگجویی  اندترسیدهمیچیزی که هست گویا برخی دولتیان »: گویدمی
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وزارت خارجه و  هاینامهبا سیاست راه رفته به روی  روازاین. دیدندنمیناتوانی دولت سازگار  باحالو آن را  به دولت ایران رود

الدین شاه دو بیرق موجود است که بر روی از دوران مظفر .«اندنگاشتهمیرا خوابیده و بی شمشیر  هاسکههمچنان به روی برخی 

از قبضۀ  دایرهنیمشیری ایستاده شمشیری به دست راست گرفته و دُم را بلند کرده است و پشت او خورشید در یک  هاآنیکی از 

ید و سرخ این بیرق سبز و سف هایرنگاست.  قرارگرفتهو بر باالی پرتو خورشید تاج  کندمیشمشیر تا دُم شیر را نورافشانی 

ولی شمشیر به  شدهحفظ. در بیرق دوم که چهارگوش و به رنگ ارغوانی بوده است، خورشید و شیرِ شمشیر به دست اندبوده

از آن به تصویر  ترپیشاز دوران صفویه یا کمی ) است، باالی پرتو خورشید که مانند چهرۀ بانویی شودمیدست چپ شیر داده 

این بیرق جمالت  هایگوشهنوشته شده: السلطان مظفرالدین شاه قاجار. در  و سابقه داشته است(کشیدن خورشید با چهره یک بان

است. در انقالب  شدهمیبسم اهلل الرحمن الرحیم، نادعلی مظهرالعجایب، نصر من اهلل و فتح قریب و ... نیز نوشته  ازجملهمذهبی 

 موجببهبیرق اتفاق افتاد.  هایرنگونی و نظمی در شکل و خورشیدی دگرگ 1285مشروطه و صدور فرمان مشروطیت در سال 

اصل پنجم متمم قانون اساسی: الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و عالمت شیر و خورشید است. بدین ترتیب بیرق 

ن گردید. و نقش آن نیز روش هارنگرسمی در قانون اساسی وارد و جزو مظاهر حاکمیت به شمار آمد و ترتیب  طوربه

 10تهیه آیین یکسانی در دوخت، شکل و رنگ پرچم به عمل آمد.  طورکلیبهو  هاپرچمنیز برای تعیین درازا و پهنای  هاییتالش

و یکنواخت و مطابق با قانون اساسی در  یافتهسامانسال پس از صدور فرمان مشروطیت اولین پرچم کشور ایران با وضع 

و شاید سپس به تهران آورده شد(. در این پرچم رنگ ) درآمداپیما به آسمان برده شد و به اهتزاز کرمانشاهان تهیه شد و با هو

نگاشته شده  ایقهوهو رنگ سرخ در پایین و بر روی رنگ سفید نقش شیر و خورشید با رنگ  سبز در باال، رنگ سفید در میانه

نیز چشم و ابرو دارد و در پیرامون  خورشید چپ شیر است.است. سرِ شیر به سمت راست و دم آن باال و شمشیر در کف دست 

تصویب قانون اساسی، به دلیل  باوجودباال آمدن است.  حال درو  قرارگرفته. خورشید در پشت شیر شوندمیدیده  پرتوهاییآن 

خود و از روی سلیقه  دلخواهبهعدم تاکید بر روی شرایط قرار گرفتن شیر و شمشیر و رنگ آن، هر سازمان یا شخص حقوقی 

 طاووسیدر سوی راست تخت  ایویژهرضاشاه، درفش چهارگوشه آبی آسمانی رنگ  گذاریتاجاست. به هنگام  کردهمیرفتار 

نوشته شده: السلطان شاهنشاه رضاشاه پهلوی و پیرامون آن را برگ خرما پوشانده  رنگآبینهاده شده بود. در میان پرده  «نادری»

دستور داده شد که از گذاردن چشم و ابرو برای خورشید  هاوزارتخانهبه همۀ  ایبخشنامه موجببهرضاشاه  است. در دوران

نام بیرق نام پرچم برگزیده  جایبهدستور فرهنگستان  موجببهنیز  و ؛ساده با پرتو بنگارند دایرهنیمخودداری و خورشید را یک 

و  هارنگکه در ستایش پرچم ایران و زبان  درفش کاویاندر این هنگام سرود  شود و شمشیر نیز به دست راست شیر نقش گیرد.

 د:و سرود رسمی پیشاهنگی بو شدمی خوانده هادبیرستانو  هادبستاننقش شیر و خورشید است در 

http://www.paniranist.info/
http://www.paniranist.info/


niranist.info.pawww 

 مایۀ افتخار کشور کیان                    ای درفش ظفربخش کاویان

 ناپیشاهنگان با عزم و همت ایران جو                  رایت نصرت و آیت شکوهِ ما

 وز سپیدیت سپید ساحت جم است           مملکت ز سبزیت سبز و خرم است

 پشت ملک ملت از شیر و خورشید تو گرم و محکم است        سُرخیت نشانه ای ز خون گرم ما است

به  که ؛: الف( پرچم ملیاندگرفتهمیقرار  مورداستفاده ...اداری و در دوران پهلوی، سه گروه پرچم در جشنها، تشریفات نظامی و

در قانون اساسی مشروطه است بدون پیکرۀ شیر و خورشید. ب( پرچم دولتی. همان پرچم ملی  شدهبینیپیشهمان سه رنگ 

رچم دولتی است که در ج( پرچم نظامی. همان پ است که در وسط آن پیکرۀ شیر و خورشید به رنگ زرد طالیی نقش شده است.

از برگ خرما، شیر و خورشید را فراگرفته است. در  ایدایرهباالی شیر و خورشید روی بخش سبز یک تاج پهلوی نقش شده و 

لزوم یکسان کردن اندازۀ پرچم را اعالم و سپس انجمنی از نمایندگان وزارت  اینامهخورشیدی نیز وزارت جنگ طی  1336سال 

گ و ستاد ارتش در وزارت جنگ برپا و به این کار رسیدگی نمایند. سرانجام پیش از پایان همان سال تالش امور خارجه، فرهن

در  ویژهبهاجرا گذارده شد. در آغاز انقالب اسالمی و  موجببهصادر و  اینامهتصویبدرباره این مسئله مهم به نتیجه رسید و 

که برابر قانون  ایگونهبهاما سرانجام پرچم  ؛نقش شیر و خورشید بود خورشیدی گفتگو از دگرگون کردن پرچم و 1358سال 

آن نماد جمهوری  جایبهنقش شیر خورشید و شمشیر کنار گذارده شد و  ولیبود پذیرفته شد  شدهتعییناساسی مشروطه 

 .بستنقشاسالمی 

که  هاییدگرگونیاست توانسته باشد تصویری نسبتا روشن از  «تاریخ پرچم ایران»امیدوارم این چکیده که برگرفته از کتاب 

گرامی با آگاهی از پیشینۀ درفششان، دریافت بهتری  دوستانایراندهد؛ و  دست بهدرفش ایرانمان در درازای تاریخ دچار آن شده 

و موارد بسیار  یابدنمیخاتمه  البته نمادشناسی عناصر درفش به این سخن کوتاه آن داشته باشند. هایرنگاز معنای نمادها و 

شناسی بر های باستاناین اشاره نیز ضروری است که یافته وجود دارد که موضوع این کتاب نبوده است. بارهدراینژرف دیگری 

کتاب حاوی نکات  اند.های هخامنشیان و پس از آن مهر تایید زدهدوران به مربوط بسیاری از نمادهای گفته شده در گزارشهای

 دهیم.بسیار دیگری است که به خوانندگانی که این مختصر را جذاب یافتند مطالعه کامل آن را پیشنهاد می

 پاینده ایران
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