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با نماد شير و )  سرخ – سفيد –سبز ( پرچم سه رنگ ايران 
ی ھفت ھزار ساله خورشيد شمشير به دست، ھويت و تاريخچه ا

  !! شايد ھم ده ھزار ساله!! دارد
اين ھا نمونه ھايی از ادعاھای رسو=ن و سفيران فرھنگی کشور 

رسو=ن ! بB زده ای به نام ايران در ساير کشورھای جھان است
پس از سی سال ، فيلسوف و فرھيخته ای که تازهو سفيران 

سته به تبھکاری و جنايت ھای ھمه جانبه ی روحانيون واب
 جBدان پرورده و آموزش ديده یدستگاه خليفه گری شيعه و 
ز خواب غفلت و ، ابنا به شرايط روزاسBم ناب محمدی، آن ھم 

  !انشاء هللا خير باشد! بی تفاوتی بر خاسته اند
 اين جماعت و ديگر گروه ھای ھم عھد و پيمانشان که به تازگی 

ا تاريخ و فرھنگ پا به عرصه ی مبارزه گذاشته اند، نه تنھ
کشور و ملتی کھن را به ريشخند و تمسخر گرفته اند، بلکه با 
ُھمه ی ادعاھا و منم منم ھايی که از عقده ھای اديپی و جھل 

مفرط شان سرچشمه می گيرد، از جوانان و توده ھای جان به 
لب رسيده ی ايرانی که در جبھه ی واقعی نبرد و رو در روی 

اسداران، بسيجی ھا و لباس شخصی ھای نيروی انتظامی، سپاه پ
نيز ماه ھا و سال ھا فاصله قرار دارند ُتا بن دندان مسلح رژيم 

مرگ بر « ، »مرگ بر ديکتاتور « زيرا در حاليکه فرياد ! دارند
 –خامنه ای قاتله « و » مرگ بر و=يت فقيه « ، »خامنه ای 

ھا و جوانان غيور و مردم ايران، فضای شھر» و=يتش باطله 
مملکت را پر نموده، از سر دادن اين شعارھا در فضای خارج 

با ھمه ی توان » شعار ھای راديکال « از کشور تحت عنوان 
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را در گلو ی راديکال جلوگيری می نمايند و صدای شعار دھنده 
  ! خفه می کنند

 »  مير حسين–يا حسين « با شعارھای اينان به ميدان آمده اند تا 
، از راديکال شدن  » رأی منو پس بده–وبی کروبی، کر« و 

! جنبش و حرکت توده ھا جلوگيری و ممانعت به عمل آورند
زيرا از تحول و حرکتی انقBبی که تومار ننگين رژيم مBيان و 
! تاريخ مصرف اسBم ناب محمدی را در ھم پيچد وحشت دارند

شر حکومت مBيان  اينان خواھان پايان عمر رژيم و رھايی از
تبھکار و جنايت پيشه ی روحانيون وابسته به دستگاه خليفه گری 

اما با کمک و ياری دستانی ! و باز گشت به گذشته ھستندشيعه 
، و آناناز غيب که بدون دغدغه و تحميل درد زايمان انقBب 

  ! ی از دست رفته برساندبه حکومت و فرمانروايرا  تنھا آنان 
رؤيت نيست و افق موجود در از آنجا که چنين دورنمايی قابل 

طقه ای، چنين وضعيتی را بشارت نمی دھد، نسطح جھانی و م
بنا بر اين ترجيح می دھند، با حمايت از ميرحسين موسوی و 
شيخ مھدی کروبی، يعنی دو تن از پايه گذاران، استحکام 
بخشندگان و معتقدين و متعھديان به نظام مقدس اسBمی و و=يت 

در ويرانی کشور و سيه روزی توده ھا  ديگران که کمتر از فقيه
نقش نداشته اند، تا رسيدن به موقعيت دلخواه و آماده شدن شرايط 
جھانی، از راديکال شدن جنبش جلوگيری و به عمر ننگين رژيم 
ضد بشری و=يت فقيه و فرمانروايی روحانيت وابسته به دستگاه 

  !خليفه گری شيعه استمرار بخشند
به اسBم ناب محمدی و داعيه ی اسBم پناھی و زيرا با تکيه 

وابستگی به امامان شيعه و ائمه ی اطھار و معصومين، راحت 
تر و بھتر می توان مردم رنج ديده و زحمت کش ايران را در بند 
و زنجير اوھام و خرافات نگاه داشت و در ھر برھه ای از 

ی گری خود و دنيازمان، مورد سؤاستفاده و غارت و چپاول
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سرمايه داری لجام گسيخته ی غرب و دستان ياری دھنده ی 
  ! قرار دادغيبی
 ھب رسمی ايران اس4م و طريقه حقه جعفريه اثنی عشريهذم« 
  .١ »داست بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذھب باش 

و در رابطه با جايگاه روحانيت وابسته به دستگاه خليفه گری 
نش به حساب نيروھای چپ و شيعه که گناه به قدرت رسيد

  !روشنفکران ايرانی گذاشته می شود
مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تاييد حضرت امام « 

بذل مرحمت اعليحضرت شاھنشاه اس4م  عصر عجل هللا فرجه و
کثرهللا امثالھم و عامه  خلدهللا سلطانه و مراقبت حجج اس4ميه

اعصار  عصری ازاست بايد در ھيچ   ملت ايران تأسيس شده
مواد قانونيه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اس4م و قوانين 

َخيراRنام صلی هللا عليه و آله و سلم نداشته  موضوعه حضرت
مخالفت قوانين موضوعه با  باشد ومعين است که تشخيص

برکات وجود ھم  قواعد اس4ميه بر عھده علمای اع4م ادام هللا
است در ھر عصری از اعصار بوده و ھست لھذا رسما مقرر 

که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتھدين و فقھای متدينين  ھياتی
زمان ھم باشند به اين طريق که علمای  که مطلع از مقتضيات

اسامی بيست نفر از  اع4م وحجج اس4م مرجع تقليد شيعه
 علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای

نفر از آنھا را يا بيشتر به مقتضای عصر ملی بنمايند پنج 
ملی باRتفاق يا به حکم قرعه تعيين  اعضای مجلس شورای

که در مجلس عنوان  نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادی
 رسی نموده ھريک از آن موادبرشود به دقت مذاکره و غور  می

 ه باشد طرح وتمعنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اس4م داش
عنوان قانونيت پيدا نکند و رأی اين ھيات علماء  مايند کهرد ن

                                                        
  .ق، اصل اول.ه ١٣٢۵ شعبان ٢٩مورخ  متمم قانون اساسی ايران، – ١
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خواھد بود و اين ماده تا زمان ظھور  در اين باب مطاع و بتبع
  ١.» نخواھد بود حضرت حجة عصر عجل هللا فرجه تغيير پذير

و در مورد توجه و حق و حقوق، اقليت ھای مذھبی، زرتشتی، 
  :کليمی، آسوری و غيره

 به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان تواند ھيچ کس نمی« 
  ٢. »و ايرانی اRصل و تبعه ايران باشد

اين فرھيختگان و مدعيان و وارثان فرھنگ و تاريخ ايران،  
بدون در نظر گرفتن تبليغات انيرانی ولی فقيه و دولت دست 
نشانده ی محمود احمدی نژاد، که با ھمه ی تBش و توان سعی 

م به جان آمده را به حساب تحريک و می کنند تا جنبش مرد
توطئه ھای بيگانگان و نيروھای وابسته به انگليس و صھيونيسم 
جھانی، به ويژه سلطنت طلبان بگذارند و با به بازی گرفتن 
احساسات پاک جوانان و عزت و شرف توده ی کار و زحمت، 

ناديده گرفتن توصيه ھای آنان را از ادامه مبارزه باز دارند و 
ھمگنان، مبنی بر عدم استفاده و ھمراه داشتن ی ت طلبانه وحد

در برابر اعتراض پاره ای عBمت و نشان گروھی و فرقه ای، 
از ھموطنان خود، در حاليکه رگ ھای گردنشان از فرط تعصب 
و غيرت ايران پرستی متورم شده و کف بر لب آورده اند، با 

انقBبی و از عصبيتی باور نکردنی، که حتما زايده ی شرايط 
خصوصيت ھای ذاتی انقBبيونی از اين دست است، ضمن اينکه 
مخالفين خود را به نفھمی، نادانی و بيخبری متھم می نمايند، به 
شرف عرض و اطBع رھگذران و تماشاگران خارجی می 
رسانند که اين پرچم، با ھمين رنگ ھا و سمبل ظفرنمونش که بر 

پناه و ھمچنين باور توده ی اساس ادعاھای پادشاھان اسBم 
عامه، رنگ سبزش نماد و سمبل اسBم ناب محمدی و شيرش 
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نماد اسدهللا غالب، مو=ی متقيان علی ابن ابی طالب و شمشيرش 
مظھر تيغ برنده و کافر کش آن امام عادل است، سابقه ای ھفت 

  !ھزار ساله و گاه ده ھزار ساله دارد
فيد و سرخ و عBمت شيرو الوان رسمی بيرق ايران سبز و س« 

  ١. »خورشيد است
اين جماعت که از سی سال پيش تا کنون امت ناميده شده و 
سرزمين مادريش به کشور و مملکت ائمه معصومين و امام 
زمان مبدل گرديده و از جنايت ھا، تبھکاری ھا، ويرانگری ھا، 

ی ھزار و چھارصد ساله ی خلفای جنايت ... قتل عام ھا، و 
 صدر اسBم، خلفای اموی، خلفای عباسی، سرداران و پيشه ی

سيف ا=سBم ھای خونآشام عرب، پادشاھان اسBم پناه، خوانين 
و اميران ترک، مغول، تاتار متدين، و فقيه ھان، زاھدان، حجج 
اسBم و آيت هللا ھای خونخوار و چپاولگر، کمترين اطBع و 

 و وارث کاوه ھا، شناختی ندارد و بيش از ايرانی بودن، فرزند
بودن، خود را پيرو جان برکف و ... مزدک ھا، بابک ھا و 

ن پيشينه پای می فشارد فدايی علی و فرزندانش می داند، و براي
می کند، برای اثبات ادعای خود، نه تنھا و فخر و مباھات نيز 

ايرانيان بلکه خارجی بيچاره و بيخبر از فرھنگ ايران زمين را 
حجاری شده در تخت جمشيد و ديگر نقاط ايران به نقش شيرھای 

که برای خود مدعی فرھيخته و ايران دوست نيز نا آشنا و بيگانه 
غافل از اينکه سابقه ی بنای تخت جمشيد ! است ارجاع می دھند

و حتی پاسارگاد و اصو= بنيان گذاری سلسله ی پادشاھی 
 و ھخامنشی که اين حضرات نقطه ی آغاز حرکت بشر دوستانه

ايران پرستانه ی خود و نياکان تازی زده شان را از آن می دانند 
تا چه رسد به ھفت يا ده ھزار ! نيز به سه ھزار سال نمی رسد

  !سال پيش
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با بر شمردن و توضيح چنين رخدادی تأسف باری که اين 
روزھا، در شھرھا، ميادين و خيابان ھای شھرھای اروپايی 

يعنی اينکه ! زيم به اصل مطلبشاھد و ناظرش ھستيم، می پردا
پرچم، درفش، بيرق يا علم چيست؟ چه کاربردی داشته و دارد؟ 
و در نھايت پرچم کشوری به نام ايران چگونه پا به عرصه ی 
وجود گذاشته و در طول تاريخ چه مراحلی را پشت سر نھاده 

 !است
دولت از روزگار پيش از تاريخ در ميان پرچم، به كار بردن 

نيز گوناگون شبانی و چادرنشين  یھا تيره حتی قبايل و شھرھا و
نماد وجود يک دسته يا گروھی بوده که از و ! استرواج داشته 

نظر سياسی، اجتماعی، فرھنگی و غيره وجوه مشترک و ھم 
سانی داشته و ھدف معين و مشخصی را در زمينه ھای مختلف 

  !دنبال می کرده اند
از دسته ھای ! ظرش ھستيمچيزی که امروزه نيز شاھد و نا

ورزشی، تيم ھای تحقيقاتی، گروه ھای اکتشافی گرفته تا ملت ھا 
و مردمانی که در يک سرزمين و در يک محدوده ی جغرافيايی 
مشخص زندگی می کنند و در کنار يکديگر روزگار می 

  !گذرانند
در روزگاران قديم، از پرچم عBوه بر اعBم وجود گروه و دسته 

 برای برقراری نظم، ايجاد شور و ھيجان، بر ای معلوم،
انگيختن حس مقاومت و پايداری، رھبری و ھدايت جنگ ھا 

  !بھره برداری می شده است
و زد و خوردھايی که باھدف به دست آوردن ھا  در جنگ 

چراگاه ھا و مراتع مرغوب، زمين ھای حاصلخيز کشاورزی، 
غنائم صورت آب، تسلط بر راه ھای مواصBتی و بازرگانی، 

می گرفته، ھر دو طرف مخاصمه، از پرچم و عBمتی با رنگ 
  !مشخص عBئمی ويژه استفاده می کرده اند
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در دوران صلح و ھنگامه ی پيش از پيکار و جنگ، پرچم بر 
فراز يا روبروی چادر فرماندھی که ھمان رئيس قبيله و گروه 

  !بوده نصب و به حالت افراشته نگھداری می شده است
ر انين حالت، پرچم نشانه ی ايستادگی و سرسختی و استواری د

  !قبيله و عزم راسخ افراد در رزم و پيکار بوده است
در ھنگامه رزم و طول مدت جنگ، پرچم به دست چا=ک ترين 
و ورزيده ترين فرد قبيله، تيره يا سپاه سپرده می شده تا به طور 

تعدادی از افراد ! دمداوم آن را در اھتزار و بر افراشته نگھدار
سلحشور و جنگاور نيز از فرد مزبور پاسداری و در حفظ جان 

بر افراشته بودن پرچم، در ھنگامه ی نبرد، ! وی می کوشيدند
عBوه بر برقراری و حفظ نظم، بخشنده ی بزرگترين انگيزه 
ھای روحی و روانی و با= برنده ی توانمندی و قدرت رزمی 

ھمانطور که سرنگونی يا به ! ده استرزمندگان و جنگجويان بو
روانی جسمی و ناتوانی دست دشمن فتادن آن، مضاف بر 

 !در پی داشته استرا شكست و گريز رزمندگان و جنگجويان، 
در چنين حالتی، جنگجويان سپاه، به تصور اينکه فرمانده و زيرا 

رھبر کشته شده يا به اسارت در آمده دچار سر در گمی، ترس و 
 شدند و نا خود آگاه تمامی نظم و ديسيپلين موجود را ھراس می

  !گسسته و رو به فرار و ھزيمت می گذاشتند
بر اين پايه و اساس، در تمامی جنگ ھای گذشته و زد و 
خوردھای بين قبايل، تيره ھا، ايل ھا، دولت شھرھا و بعدا 
کشورھا، تBش رؤسا، اميران، پادشاھان و فرماندھان سپاه بر 

ه که تا آخرين لحظه ھای جنگ، پرچم را بر افراشته و اين بود
چون ! در معرض ديد ھمه ی افراد تحت فرمان خود قرار دھند

بر اين باور بودند که با سرپا نگھداشتن و حفظ اين نماد، به 
سپاھيان و رزمندگان خود نيرومندی و پايداری و انگيزه ی ادامه 

  !ی مبارزه می بخشند
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، نشانه ھا و پيکره ھايی که بر آن نقش انتخاب رنگ پرچم ھا 
می بسته اند، به عوامل گوناگونی چون مليت، موقعيت 
جغرافيايی، محيط زندگی، انديشه و تفکر، فرھنگ، اھداف، نوع 
دوستی، جنگجويی، صلح خواھی، کيش و آئين و توتميسم قبايل 
و تيره ھا و کBن ھای خانوادگی بستگی و پيوند گسست ناپذير 

  ! استداشته
ی بر گزيده شده برای پرچم و نقوش بر آن، ھا رنگبنا بر اين 

نشان دھنده ی محيط جغرافيايی و روحيه ھای فرھنگی و مذھبی 
برای مثال، در بيشتر کشورھای اسBمی، از ! افراد بوده و ھستند

عربستان سعودی گرفته تا ديگر سرزمين ھا، رنگ سبز مقدس 
چرا که اين رنگ !  اين دين استو مورد احترام و ستايش پيروان

مبارک نشانه ی ويژه ی پيامبر اسBم و رنگ دستار و عمامه ی 
  ! استهبودايشان 

از اين روی، وجود رنگ سبز در پرچم کشورھايی چون 
عربستان سعودی، افغانستان، عراق، پاکستان، ايران و غيره از 

دانی آنجا نشأت می گيرد و کمترين رابطه ای با سر سبزی و آبا
  !کشور ندارد

  !ھمانطور که رنگ آبی نمادی از کليسای کاتوليک است
و رنگ سرخ، رنگ انقBب، رنگ خون، رنگ مبارزه عله ستم 
و بيداد طبقاتی، رنگ مورد عBقه ی طبقه ی زحمت و بھره 
دھندگان دنيای استثمار و استعمار، رنگ شور و نشاط، تBش و 

ست و علت حضور آن در کوشش در راه جھانی بھتر و زيباترا
پرچم ھا باز گو کننده و نماد آمادگی، فداکاری و جانفشانی در 
راه ھدف مقدس و دفاع از منافع مشترک و سرزمين آباء و 

  !اجدادی و سرتاسر جھان است
بعد از ظھور نظام غارتگر سرمايه داری و بروز انقBب ھای 

 عنوان علمی و صنعتی، طبقه ی کارگر جھانی، اين رنگ را به
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سرمايه نماد مبارزه و اعتراض خود خود عليه غارت و چپاول 
اين رنگ، پس از انقBب کبير اکتبر ! داران و ستمگران بر گزيد

ه ی کاگر در يک ششم خاک کره ی زمين که قو پيروزی طب
منجر به دو قطبی شدن جھان و تولد کشور اتحاد جماھير 

د احترام و تقدس شوروی سوسياليستی گرديد، بيش از پيش مور
! نيروھای رھايی بخش و آزادی خواه جھان قرار گرفت

نيروھايی که در راه رھايی سرزمين و مردمان خود از چنگ 
استعمار گران و قوانين و مقررات ضد بشری غارتگران بين 

اين پرچم، ! المللی علم طغيان و پيکار بی امان بر افراشته بودند
در سرتا سر کره ی زمين، از چين تا پايان دھه ی ھشتاد ميBدی 

گرفته تا امريکای =تين و از قطب شمال گرفته تا افريقای جنوبی 
به عنوان پرچم داد و درفش عدالت و صحراھای افريقايی 

  !در اھتزاز بوداجتماعی و استقBل 
در کناره ی  ،ھای دور مردمانی كه از گذشتهبرای آن دسته از 

ماھيگيری، كرده و به   میزندگی درياھا و اقيانوس ھا و
اشتغال داشته دريا طريق از و بازرگانی ستد  و داددريانوردی و 

اند، رنگ آبی نقش به سزا و قابل احترام و تقدسی را داشته 
و از آنجا که آب نقش تعين کننده و سرنوشت سازی در ! است

زندگی روزمره و استمرار حيات اين مردمان بازی می کرده، 
وی پرچم آنان نيز نقش بسته و به خوبی نمايان رنگ آبی بر ر

  !است
 با نگاھی به پرچم کشورھايی چون انگلستان، سوئد، فنBند، 

بسياری ديگر از سرزمين ... ھلند، استراليا، يونان، سومالی و 
و تاثير نکته اين به خوبی به ھای قرار گرفته بر سواحل دريا، 

  .پی خواھيم بردآب در زندگی مردمان شان 
ی ھر كشورھر ملت و معرف بخشی از ھويت ملی پس پرچم، 

در سطح بين المللی و در ميان باشندگان کره ی زمين و ساکنان 
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، درفش، پرچمبه سخن ديگر؛ . ديگر کشورھای جھان است
 گروھی از جمعيتو سمبل نماينده يا علم و نماد ملی، بيرق، 

 رای است كه داانسانی ساکن در يک محدوده ی جغرافيايی
زير و  فرھنگ، آداب و رسوم، قوانين و مقررات ويژه ای بوده 

از . شوند اداره و رھبری می ی به نام دولتقدرتنفوذ حاكميت 
 ھم خونی، نژادی،پيوندھای توان گفت نمادی است كه   میاين رو
ر آن ديده ديک قوم و ملت مشخص  فرھنگی و تاريخی دينی،
  .شود می

بسيار کھن  از روزگاران پرچم يا علم،،  بيرق،درفشبنا بر اين، 
جھان  ھا و نزد حکومتھای تا کنون در زندگانی ملتو باستانی 
به حدی که در پاره ای از .  داشته استیپرشکوھ و نقش ارزنده

کتاب ھای دينی و مذھبی و ھمچنين حماسه ھای ملی و داستان 
  نيز می توان، از جمله ما ايرانيانھای اساطيری مردمان کھن

  !آن يافتاشاره و يادمانی از 
ُای زرتشت«  َ ! 
َدروند [ خواستار چيرگی بر دشمنی ديوان و مردمان  اگر و ] ُ

َھا و کرپَکوی جادوان و پريان و ھای ستمکار و راھزنان و َ
 ... َاشموغان ِدوپا و گرگان چارپا

سپاه فراخ سنگر، بزرگ درفش، ] اگر خواستار چيرگی بر  [ ...
درفش و خونين درفش ِدشمنی، پس در  ش، گشودهافراشته درف

 ١. »رباژگي ھا رای روزان و شبان، اين نامھمه
  :و در جای ديگری می گويد

َفروشی ھای نيک ِ«  َتوانای ِپاک ِاشونان را می ستاييم که رزم  َ َ َ
آورانی رزم افزار بر ميان بسته  آوران بسيار بسيج کنند؛ رزم
آنان که  .پيکار شتابند فراشته، بهکه با درفش ھای درخشان ِبرا

ھا » دانو «ھای دلير با » خشتاوی « ھنگام پيکار -از اين پيش 

                                                        
  .١١ و ١٠ اوستا، ھرمزد يشت، بند – ١
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 ١. » فرا رسيدند-
ضحاک که آمده است؛ آن ھنگام  ٢در گرشاسب نامه اسدی توسی

بيند  شکوھی گرشاسب را می به زابل آمد، در ميھمانی با از بابل
از پيرامون . دو بزرگ می شمار و او را د=وری شايسته

به کشتن  ھنرھای رزمی و دليری گرشاسب می شنود و وی را
اژدھای ستبر و نيرومندی که در شکاف کوه نشيمن گرفته و 

  .آورده است گسيل می دارد ھراس پديد
گرشاسب در نبردی سھمگين اژدھا را از پای در می آورد و 

پھلوان می خواند و برای ارج نھادن به  ضحاک او را جھان
ويژه ای برای جھان  ھای وی دستور می دھد که درفش کوشش

نشان  پھلوان آماده کنند که نماد دليری و شيردلی گرشاسب و ھم
 .کشتن اژده ھا باشد

           بفرمود کامروز دل شاد کام
      ھمه ياد گرشاسب گيريد جام

  
    وداز آن کاژدھا کشت و شيری نم

       درفشی چنان ساخت کز ھر دو بود
  

  به زير درفش، اژدھای سياه
   زبر، شير زرين و برش سر ماه

  
    لوانی مر او را سپرد ھجھان پ

 وز آنجای لشکر سوی ھند برد

                                                        
   .٣٧ اوستا، فروردين يشت، بند ١
ٔشاعر ايرانی قرن پنجم ھجری و سراينده اثر  ابونصر علی بن احمد اسدی توسی - ٢

 تبريز مقبره وی در.  ھجری در گذشت۴۶۵وی در سال . است نامه  گرشاسپ حماسی
  .است
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اين داستان و ھزارن اثر مشابه ی بر جای مانده ی ديگر، نشان 
و تاريخ طو=نی ی گذشته دليل نيز به ما ايرانيان می دھد که 

ون ديگر ملل باستانی و با سابقه کھنی که بر جای گذاشته ايم، چ
پشت سر نھاده ايم و افسانه، حماسه و تاريخ را جھان سر مرحله 

از نظر کيش و مذھب، مراحل گوناگون پرستش و عبادت 
مظاھر طبيعت، چند خدايی، ثنويت و تک خدايی را تجربه نموده 

و پرستش ترين مظاھر طبيعت كه مورد توجه کھن  از يكی! ايم
ناگفته پيداست ! يا خورشيد است»  مھر « رار گرفته،ايرانيان ق

 ، عBوه بر نيايش وکه اين گوی آتشين و روشنايی بخش جھان
نيز در پرچم و سمبل قوميت ايرانی به عنوان نماد  پرستش 
  .قرار گرفته استاستفاده مورد 

جايگاه مھر و ريشه ی عميق آن در باور ايرانيان باعث گرديد تا 
درتمند در آيين مزدا پرتی نيز مورد پذسرش خدای بزرگ و ق

خدای  «قرار گيرد و در منزلت و جايگاه ايزدی توانا و قدرتمند 
» اھورا مزدا « در کنار »  و پاسدار سرزمين ھای آريايی جنگ

حتی در دوران زرتشتی گری و آيين اھورايی نيز  .قرار گيرد
 وی ياری كه اگر كسی ازبود  اعتقاد ان را چنين باور و مردم

نيز »  مھر «ايزد  ، به جای آردش راجويد و با منش نيكو نيايش
جشن مھرگان كه از شانزدھم تا . به وی ياری خواھد رساند

اختصاص به پادشاھان و برگزار می شد مھر بيست و يكم ماه 
به منظور بزرگداشت و رضايت اين خدای بزرگ ، داشتايران 

  ! بر پای می شدآيين مھرپرستی و ايزد کيش اھورايی
ا اشاره به اين عيد بزرگ ايرانی  برودكی شاعر بزرگ ايرانی

  :می گويد
  جشن شاھان و خسروان آمد           ملكا عيد مھرگان آمد 
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، حکيم و دانشمند بزرگ ايرانی و از ١ابو ريحان بيرونیو 
 در مورد اين جشن»  آثار الباقيه « در كتاب مفاخر جھان بشری،

ر اين روز پادشاھان تاجی به شكل خورشيد كه در د «:می نويسد
   .» رخ نصب شده بود بر سر می گذاشتندآن دايره ای مانند چ

  :گويد در التفھيم میو باز 
و اندرين روز  ٢شانزدھم روزاست از مھرماه و نامش مھر« 

آنک معروف است به . افريدون ظفر يافت بر بيوراسب جادو
و روزھا که سپس مھرگان ٣ ضحاک و به کوه دماوند بازداشت

ِاند، بر کردار آنچ از پس نوروز بود است ھمه جشن و ششم آن . ِ
  . »و بدين دانندش ٤دمھرگان بود و رام روز نام دار

و لطف يکسانش نام خورشيد به واسطه سخاوت با گذشت زمان، 
نسبت به ھمه ی موجودات روی زمين اعم از گياھان و جانوران 

و توسط پادشاھان سپرد مھر ا به واژه ی انسان ھا، جايش رو 
  . پذيرفته گرديدنيز حماسی ايران به عنوان نماد درفش 

حکيم ابوالقاسم فردوسی، سخن سرای بزرگ پارسی، در اثر 
در شاھنامه به اين موضوع اشاره سترگ و جاودانه ی خويش 

  :اه ايران را چنين توصيف می كنددارد و درفش ش
  

     درفش يكی زرد خورشيد پيكر 
  سرش ماه زرين غ4فش بنفش

                                                        
 – خوارزم ،کاث ،٣۵٢ شھريور ٢٩متولد(  ابوريحان محمد بن احمد بيرونی - ١

و  شناس ستاره دان، بزرگ و رياضی دانشمند ، )غزنين ،۴٢٧ آذر  ٢٨  دردرگذشته
نگار ايرانی سده چھارم و پنجم ھجری است و بعضی از پژوھندگان او را از   تاريخ
   .دانند زمين می ترين فيلسوفان مشرق  بزرگ

   .است»  مھرروز «اينکه نام روز شانزدھم ی  يعن– ١
  .يعنی فريدون ضحاک را در کوه دماوند زندانی کرد  - ٢
اينکه روز بيست و يکم که مھرگان بزرگ يا مھرگان خاصه است رام روز نام  يعنی – ٣

  .دارد
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پادشاه ايران كه نقش درفش که بيانگر اين واقعيت است  
  .قرار داشته است ماه زرينی شبا=يکه بر خورشيدی بوده 

و ترک تازی ھای قبايل بدوی و گذشته پرفراز و نشيب و ھجوم 
 به سرزمين... چادرنشين گوناگون عرب، ترک، مغول، تاتار و 

ين اجازه را نداد كه انديشه ی استفاده از خورشيد به  ايران اما
روشن و درخشان مورد استفاده قرار گيرد و بيش عنوان يك نماد 

و نبرد سبعانه و مھر در صحنه كارزار . تداوم يابداز آن 
 تن خويشمھر ستيزان به گوشه ای پناه برد تا خويشددمنشانه ی 

 ايران و انديشمند فرزندان فرھيختهدر خاطره تاريخی تنھا را 
معشوقه ی ( نه دست ھوس تائيس جايی که . دنماي حفظ زمين

، نه انديشه ی بيابانی و را بر آن راھی بود) اسکندر مقدونی 
 و وليد و حجاج ابن يوسف بن صحرا نشينی سعد وقاص و خالد 

زنوی محمود غاسBم پناھی چون سلطان وحشيانه ی نه استبداد 
عباسی انگشت به در نموده و ھر کجا که به فرمان خليفه ی 

قرمطی و رافضی و مترقی و دگرانديش می يافت بر دار می 
  !نمود
نمادھايی كه در تاريخ ايران سابقه طو=نی نشانه ھا و ديگر از 
اين . است»  شير  « و آثار فراوانی از آن بر جای ماندهدارد

 حساب حيوان، از آنجا که مظھر و نماينده ی خورشيد يا مھر به
می آيد، در فرھنگ ايرن زمين، از ادبيات گرفته تا معماری و 

  .مجسمه سازی جای ويژه ای را به خود اختصاص داده است
حيوانات شاخدار را ديگر گاو و ايرانيان، در نقطه مقابل شير، 

  .ندماه می دانسته انماد زمستان و مظھر 
 زمستان و فصلد ستان تنھا معتقد به ايرانيان باقابل ذکر است که 
 بودند و می پنداشتند که ان دو فصل، مانند شب و تابستان بزرگ

و روز، تاريکی و روشنايی به دنبال ھم می آيند و مجموعه ی 
تخت حجاری ھای ساختمان  در !يک سال را تشکيل می دھند
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، واقع در دامنه ھای کوه رحمت و نزديکی )پرسپوليس  ( جمشيد
يک در حال دريدن ه می کنيم که را مشاھد شيری شھر شيراز،

سرد كه فصل سنگی حکايت از آن دارد اين نقش . استگاو رأس 
زمستان سپری شده و فصل تابستان فرا رسيده و خواب رفته ی 

شاھنامه سخنی جاودانه اثر خود در توسی، فردوسی . است
  : نزديك به اين مضمون دارد

  
  چو خورشيد زد پنجه بر پشت گاو

   خروش چگاو ز ھامون برآمد
، پھلوان » گودرز «اشاره به نقش درفش با و در جای ديگر  

  : آمده استنامی ايران و از نبيرگان کاوه ی آھنگر
  

  درفش از پس پشت او شير بود
   كه چنگش به گرز و به شمشير بود

دينی و ريشه در باورھا و اعتقادات ، » شير «و »  مھر «نقش 
ور پرستش و نيايش خداوندگار ياد آمردم ايران داشت و مذھبی 

و بعدأ ايزدی قدرتمند و مھربانی بود که زمان پاسداری و 
خود را ... پاسبانی از سرزمين ايران، مھر، عطوفت، سخاوت و 

به طور يکسان و بدون چشم داشت و بغض و کينه و عداوت و 
تھديد و خط و نشان کشيدن، بين ھمه ی موجودات زنده، اعم از 

اخته ای و ميکروسکوپی تا عالی ترين و متکامل جانوران تک ي
  !ترين شان تقسيم می کرد

واضح و روشن است که چنين خداوند و ايزد عدالت گستری، تا 
جاودان و تا دست يابی به استقBل کامل فردی و اجتماعی و بر 

پيروان و تاريخی ی بخشی از خاطره قراری عدالت اجتماعی،  
ر گوشه ھای دل ھايشان زنده و دھد و درا شكل نيايشگرانش 
بيداد و کشتار بيرحمانه ی پس از حمله ی تازيان و ! پايدار بماند
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سرداران عرب، تبھکاری ھای خلفای اموی، قتل عام ھا و 
جنايتکاری ھای خBفای عباسی، اين خاطره تاريخی زنده شد و 

اما در بيرق اسBم پناه جنايتکار ! خ نمودايرانيان ر» مھر « 
  !ی چون سلطان محمود غزنویسفاک
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  !ش كاويانیدرف
   

يا درفشی از » گئوش درفشا « به نام در کتاب اوستا، از درفشی 
  ١.نام برده می شود) چرم گاو(
  آنان كه ھوم نوشيدند،  «

در جنبش  ) گئوش درفشا( نبايد به دلخواه خويش ھمچون 
  .  »باشند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، اد ابراھيم پور داوود، اوستا شناس برجسته معاصر ايرانیاست
گئوش  «اوستا ، اشاره می كند كه تحقيقی در باره ی گزارش در 

                                                        
   .١۴ بند ١٠اوستا ، يسنا ، ھات  - ١
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در حقيقت نام اوليه ی ھمان درفشی است كه از چرم »  درفش
  .گاو ساخته شده بود و بعدھا آن را درفش كاويان ناميدند

   به  ايرانی اساطير در تاريخبار   نخستينعBوه بر اين، برای 
  !ی با اين نام و مشخصات اشاره می شودوجود پرچم

بارتولومه، اسكارمن و برخی ديگر از کريستين ، فرديناند يوستی
گئوش  «و محققين و ايرانشناسان معروف جھان،پژوھشگران 

 ی دانسته اند و درباره» ی درفش كاويان «را ھمان »  درفشا
و شواھد به دست آمده با داستان و انطباق اسناد ماھيت درفش 

 در ھای حماسه سرای بزرگ ايران، حکيم ابوالقاسم فردوسی
  .شاھنامه اظھار نظر كرده اند

»  تاريخ ايران «انه به نام فرديناند يوستی در مقاله ای پژوھشگر
در اين مورد به نگاره ھای موجود بر روی برخی از سكه ھای 

 در يك روی سكه!  می كند اشارهان و اشكانيانسلوكيی دوره 
و در ! ستايش استنيايش و  پادشاه در حال ھای به دست آمده

كه بر چوبی نصب شده  سکه، يك درفش مربع شكل ديگرسوی 
اين درفش در برخی از سكه ھا بی حاشيه و ! نقش گرديده است

يوستی اين نقش ھا را مربوط به . در برخی ديگر با حاشيه است
  .درفش كاويان می داند

 ه موزائيك مكشوفیيك تابلواسكارمن نيز با پژوھش بر روی  
 اجع به جنگ اسکندر مقدونی بارايتاليا، در شھر پومپئی 

شھر ناپل كه اكنون در موزه ی ) دارا ( ھخامنشی سوم داريوش 
سكه ھايی كه از تحقيق بر روی و ھمچنين ود شنگھداری می 

ينان اسکندر در ان يا جانش معاصر سلوكي،فراتاكارای سلسله 
ر جا مانده است و تطبيق شواھد و د=يل به دست آمده با بايران، 

درفش كاويان، ، پيرامون فردوسی در شاھنامهداستان ھای حکيم 
به اين نتيجه رسيده كه درفش مزبور در آن زمان قطعه چرمی 

به نحوی ! بوده استمربع شكل بوده كه بر نيزه ای نصب شده 
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و بر روی چرم . استت آن از با= پيدا بوده نوك نيزه در پشکه 
ديده می كه به حرير و گوھرزينت يافته بود، ستاره ای چھار پر 

ه  دايره ی كوچكی قرار داشت ،در ميان و با=ی ستاره! شده است
در فردوسی حکيم  كه و اين ستاره، به يقين ھمان بوده. است

»  كاويانو ستاره ی اختر  «شاھکار جاودانه ی خود، آن را 
از پايين اين درفش ھم چھار ريشه به رنگ . تعبير كرده است

و ھای سرخ و زرد و بنفش آويخته كه نوك آنھا مزين به گوھر 
ًاين ويژگی تصوير نيز كامB که !  استجواھرات گرانبھا و نادر 

  . با روايات فردوسی در شاھنامه انطباق دارد
 تاريخ ايران در و مؤلفدانمارکی مستشرق ن سن ياما كريست

با شک و ترديدی باور نکردنی در ًكه معمو= زمان ساسانيان، 
باره ی وقايع تاريخی ايران و شخصيت ھای آفريننده و سازنده 

می کند و قسمت ھای اعظم تاريخ ايران اظھار نظری آن وقايع 
تقسيم بندی و علل ضمن را موھوم، خيالی و افسانه می داند، 

ا توجه به شرايط موجود و خيره سری و  که بسقوط ساسانيان
حماقت بيش از اندازه حاکميت ضدمردمی روحانيون وابسته به 
دستگاه خليفه گری در مقابله با توده ھا و افکار عمومی جھانيان، 

   :اشاره بدان ھا خالی از لطف نيست
قتل  (اغتشاش و فسادی که بعد از مرگ خسروپرويز   - ١

يران رخ ميدھد که مربوط به يکی ا در) بدست پسرش شيرويه 
چھارقسمت و  از اصBحات انوشيروان يعنی تقسيم کشور به

وی معتقد است که بعد از .  فرمانده است، می داند٤تحت نظر 
انوشيروان به تدريج ھر سپھبدی قلمرو خويش را به منزله  مرگ

کرد و خود را از ملوک الطوايفی قديم  ملک شخصی تصور می
انوشيروان اين   ضعف روزافزون جانشينانمی شمرد و با

  .تصور قدرت بيشتری در آنھا گرفت
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جنگھای صد ساله بين ايران و روم که از زمان قباد پدر  - ٢
سلطنت خسرو پرويز به تناوب اشتعال داشت  انوشيروان تا آخر

  .کشور گرديد و سبب ضعف اوضاع اقتصادی ھر دو
ست شيرويه را نيز قتل و عام شاھزادگان ساسانی به د  - ٣

انقراض سلسله ساسانی دانست زيرا وی  بايستی يکی از عوامل
تخت و تاج پادشاھی  کليه شاھزادگان جوان را که امکان تصاحب

  .را داشتند نابود ساخت
انقراض حکومت حيره را که توسط خسروپرويز صورت  - ۴

شکست دانست زيرا دولت حيره به  گرفت بايستی يکی از عوامل
می رفت و اين   سد محکمی بين ايران و عربستان به شمارمنزله

 .حکومت تابع و خراجگزار دولت ايران بود
انتقال پايتخت از جنوب مملکت يعنی فارس به سرحدات  - ۵

يکی از عوامل شکست ايرانيان بود که  غربی مملکت نيز جنوب
  .منجر به سقوط پايتخت و فرار شاه بود

ن مردم بعلت پرداخت مالياتھای شانی روزافزويفقر و پر - ۶
  .سنگين

 و ، سردار معروف ايرانیسرکشی بھرام چوبين شورش و – ٧
جنگھای او با خسروپرويز و اغتشاشات حاصله از اين عمل نيز 

  .در تزلزل دولت ساسانی مؤثر بود
ز از اوضاع سياسی کشور بھتر اوضاع دينی کشور ني  - ٨

اشتند و گروه  زيادی دقدرت و نفوذ روحانيون زرتشتی. نبود
دين مسيح که در  در آن زمان پيروان. حاکم منصوب می شدند

ًگاھا  ارمنستان سکونت داشتند حاکميت زرتشتيان را نپذيرفته و
شورش می کردند و مانويان و مزدکيان نيز که آزادی عقيده از 

شده بود ھمواره با موبدان زرتشتی در جنگ و ستيز  آنھا سلب
 . دوره آزادی مذھبی وجود نداشت کلی در اينبودند و بطور 

، ت ميBدی شيوع ياف٦٢٨طاعون وحشتناکی که در سال  - ٩
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کشور را ھBک ساخت و ھمچنين طغيان  ھزاران نفر از افراد
 ميBدی و در ٦٢٧سال  کم سابقه رودخانه ھای دجله و فرات در

حاصلخيز  نتيجه شکستن سدھا و بندھا باعث ويرانی زمينھای
  . ديد و به اقتصاد ضربه زدگر
از در مخالفت و عناد نظريات يوستی و ساير پژوھشگران، با 

  : بدون ارائه دليل موجه می نويسددر آمده و 
ً و يوستی و اخيرا زاره كه پرچم داريوش  من با نظر لوی «

 و درفش منقوش بر سكه سوم در موزائيك معروف به اسکندر
  .» دانسته اند، موافق نيستمھای قديم پارس را درفش كاويان 

 درفش شاھی سن معنی صحيح درفش کاويانی راين کريست
  : نويسد ھای عرب با ايران می در شرح جنگاو . دانسته است

که حرکات افواج ايران را )  ی سپاه ايران  نده فرما (رستم  «
 کرد و در زير خيمه نشسته و درفش کاويان را روبه اداره می

ده بود، کشته شد و درفش کاويان که نمودار روی خود نصب كر 
ايرانيان اين . شوکت و قدرت ايران بود به دست عرب افتاد

. دانستند درفش را متعلق به ادوار باستانی تاريخ خويش می
ی ظلم دھاگ غاصب سپری شد،  چون ھزار سال از دوره

دامن چرمين خود را بر نيزه کرد و قدم   آھنگری کاوگ نام پيش
شورشيان دھاگ را از تخت به زير . ان شورشی نھاددر ميد

يی جوان از نسل پادشاھان   ھزاده آوردند و فريدون را که شا
دامن   از آن زمان، پيش. سلف بود، بر سرير پادشاھی نشاندند

 . » گر درفش س4طين ايران شد  کاوگ آھن
ايرانی و برجسته و نامدار از تاريخ نگاران اری يبا اين حال بس

ياد آوری و بر شمردن ب ضمن توصيف درفش كاويانی و عر
به رواياتی درباره در دوران ھای مختلف آيين ھای مربوط به آن 

  !نوشت غم انگيز و فاجعه بار آن اشاره كرده اندی سر

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ٢٣

بر اساس و پايه ی داده ھای تاريخ اساطيری، پيدايش و گفتيم که 
ضحاک    و ستم ظلم   آھنگر عليه  كاوه  قيام بهظھور اين درفش، 

چرا که کاوه ی آھنگر که از ستم و بيداد پادشاه . گردد برمیتازی 
  ند چرمیب  پيشبه ستوه آمده، مردم را عليه او می شوراند و 

 گرد  تا مردممی گيرد  را با=  و آننموده   خود را بر سر چوبی
آن جمع شوند و با اتحاد و اتفاقی ھمگانی کاخ ستم و بيداد 

وای خونخوار و بيداد گر را در ھم کوبند و فريدون را بر فرمانر
  !گاه نشانند
شاه، پس از پيروزی و کسب قدرت، فرمان می دھد تا   فريدون

پاره چرمی را که کاوه در موقع کار از آن استفاده می نموده به 
 و   زرد و سرخ ھایبا ديباعنوان پرچم و درفش ظفر و پيروزی، 

و بدن ترتيب درفش ! ُدر و گوھر بياويزند  برو بيارايند   بنفش
کاويان پا به عرصه ی وجود می گذارد و به نماد و نشانه ی 

  !پادشاھی ايران مبدل می گردد
 ،ه بود و بنفش زردسرخ و    ايران  پرچم ھای  رنگ نخستينپس 
   وجود داشته  آن بر رویای   ويژه  و عBمت  نشانه  آنكه بدون
  . باشد

تا شواھد و گواھی ھای تاريخی موجود،  استناد  بهاين درفش، 
، به عنوان   ی تازيان و انقراض سلسله ی ساسانی از حمله پيش
به کار می رفته و در ھمه ی دوران    ايران  و نظامی  ملی پرچم

  درفشکه ھمان ھرچند ! ه اندگفت  می ی  كاويان درفشھا آن را 
 .  است نبودهی آھنگر و پيش بند چرمی کاوه    اساطيری كاويانی

   والملوك  ا=مم  نام  خود به  تاريخ ،در كتاب جرير طبریمحمد بن 
  :نويسد می

   دوازده  درازای به ،  شده  درست  پلنگ  از پوست ويان كا درفش
 تا   دست  انگشتان  نوك  بين  فاصله  را كه  اگر ھر ارش  كه ارش
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   متر عرض پنجأ ، تقريب يم كن متر فرض سانتی٦٠   است  آرنج بندگاه
  . شود  می  متر طول و ھفت

   زمان  كاويان  درفش  كه  شده  آورده  تاريخی در اكثر كتب
   نقش  آنكه بدون  بود، شده   ساخته  شيريا پلنگ  از پوست ساسانيان
  .  باشد  آن  بر روی  يا نماد و نشانیجانور

 سوم در جنگ تا قبل از يورش تازيان و شکست نھايی يزدگرد
   كه ھر پادشاھیش ناميدند،  » فتح الفتوح« اوند که اعراب نھ

و سنگ ھای قيمتی  جواھر  تعدادی رسيد،  می  قدرت بهدر ايران 
و فرار نھاوند در ھنگامه ی جنگ . افزود  می  آن بهو ناياب 
آنان درفش و ! افتادتازيان    دست  به ی كاويان درفشيزدگرد، 

 و ه دست آمده از تيسفون و ديگر شھرھای ايرانغنائم فراوان ب
 ی  خليفه ابن خطابنزد عمررا    مشھور بھارستان فرشاز جمله 

 و جواھرات ،گوھرھافراوانی ز  ا وی  !دوم مسلمانان فرستادند
آويخته به درفش و عظمت ھنری فرش دچار شگفتی و تعجب 

را تکه اما به توصيه ی علی ابن ابيطالب، فرش ! فراوان گرديد
! تکه و در بين سرداران و سربازان و ديگر مسلمانان تقسيم نمود

درفش را نيز پس از برداشتن جواھرات و گوھرھا، دشتخوش 
  !شعله ھای آتش نمود

ای  کند که درفش کاويانی دارای ستاره گزارش می ١ابن خلدون
داشت که تا زمانی  چنين اعتقادی وجوددر ميان مردمان بود و 

 .کند شکست ناپذير است ن درفش را حمل میايکه کسی 
  :می نويسد) اخبار ملوك فرس(کتاب در  ٢ثعالبی نيشابوری

                                                        
د بن الحسن بن جابر بن محمد بن بو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محماولی الدين  - ١
رمضان ( ، تاريخ نويس بزرگ عرب، )الحضرمی (براھيم بن عبد الرحمن بن خالد ا

  ). ه ٨٠٨ رمضان – ه ٧٣٢
   ) ھجری٤٣٠ -٣٥٠(محمدبن اسماعيل ثعالبی نيشابوری  - ٢
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ُاوه را به در و ک پيشبندكار ضحاك،  از تفريدون پس از فراغ
جواھر بياراست و درفش كاويان ناميد و پس از او ملوك در 

  . َجنگ ھا و فتح قBع آن را برای تيمن ھمراه می بردند
  :ی ھمچنين روايت می كندثعالب
پادشاھان درفش كاويان را موجب كاميابی خويش می « 

شمردند و در تزئين آن به جواھر قيمتی با يكديگر چشم و ھم 
چشمی می كردند و كمال جد را در زيور بستن آن می نمودند، 
چنان كه پس از مدتی يكتای جھان و شاھكار قرون و اعجب 

را پيشاپيش سپاه می بردند و اين درفش . عجايب روزگار شد
در جنگ ھا جز فرمانده كل سپاه كسی شايسته نگھداری از آن 
نبود و پس از آن كه جنگ به پيروزی خاتمه می يافت، پادشاه 

ه مأمور نگھداری آن بود، می درفش را به خزانه داری ك
  .»سپرد

  ؛مفاتيح العلومدر کتاب  ١خوارزمیگفته ی محمد بنا به 
 جنگ ھا به اين درفش تيمن و تبرك می جستند و آن پادشاھان در
  . گوھرھای گران بھا پوشيده بودندرا از زر و

                                                        
 بزرگ رياضی و دانشمندان از ابوجعفر محمد بن موسی خوارزمی  - ١

از زندگی خوارزمی چندان اطBع قابل اعتمادی . باشد می ايرانی شناس ستاره
 (  خوارزم  ميBدی در٧٨٠در حدود سال در دست نيست جز اينکه وی 

ه در آن زمان، بخشی از قلمرو حکومت خوارزمشاھيان بود، زاده ک)  کنونی ازبکستان
 جبر ويژه در رشته  شھرت علمی وی مربوط به کارھايی است که در رياضيات به شد

مانند وی در فکر رياضی  ھای ميانه سده انجام داده به طوری که ھيچيک از رياضيدانان
 ھای معادله دستی وی در حل  بيشترين چيره. اند وی را پدر جبر ناميده. اند تأثير نداشته

 که ترجمه  Algoritmi de numero Indorum کتاب. است خطی و درجه دوم بوده
است باعث شد تا دستگاه عددی در اروپا  =تين او به کتاب جمع و تفريق با عددھای ھندی

تغيير يابد که ھنوز نيز در اروپا و ديگر  اعداد ھندی به دستگاه  =تيناعداد از دستگاه
به ھنگام خBفت مامون وی عضو دارالحکمه که مجمعی از . ستنقاط جھان فراگير ا

را در  ديوفانت بود، گرديد خوارزمی کارھای مامون دانشمندان در بغداد به سرپرستی
  .رشته جبر دنبال کرد و به بسط آن پرداخت خود نيز کتابی در اين رشته نوشت

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ٢٦

 و بينظير استاد گرانبھااثر و داستان ھای شاھنامه، از مطالب 
ی، كه درفش كاويان و تاج كياندريافت می شود نيز چنين توس، 

ان  و در زمه شاھی بودويژه و قابل ستايش نشان ھای ھر دو از 
جنگ، اختر كاويان را پيشاپيش سپاه می بردند و در ميدان جنگ 

  .به دليرترين پھلوانان می سپردند
 اين درفش در آغاز از ١ »مطھربن طاھر مقدسی« به عقيده ی 
 بعدھا ايرانيان آن را از زر و پارچه زربفت لی وه،پوست بود

  .نده اساخت
ت ارش پھنا اين درفش ھشمحمد بن جرير طبری،  بنا به روايت

 گويد كه ايرانيان در جنگ ٢و دوازده ارش درازا داشت و بلعمی
اين درفش را پيش روی داشتند و پس از ھر فتح، گوھری چند 
 بر جواھر آن درفش می افزودند، چندان كه اين درفش غرق زر

  .و سيم و گوھر و مرواريد شده بود

                                                        
 عباسيان نگاران دوران خBفت دانان و تاريخ يکی از جغرافی مطھر بن طاھر مقدسی - ١

وی بيشتر شھرھای  .متولد شده است بيت المقدس و در شھر فلسطين وی در .بوده است
و به شرح و وصف آداب و رسوم گشته  اندلس تا ھندوستان قلمرو حکومت اسBمی را از

وی  .و شرح وضعيت شھرھای آنان پرداخته است اقوام نواحی که به آنجا مسافرت نموده
   .عينی خود اتکا نموده است در نوشتن کتابش بيشتر به مشاھدات

 ابو نصر سامانی وزير دانشمند  )ھجری قمری٣٣٠ ی حدودمتوف( ابوالفضل بلعمی - ٢
 وی پدر. خدمات بزرگ و ازرشمندی داشته است زبان فارسی ٔوی در توسعه. بود

وی از خاندانھای معروف خراسان بود و . است تاريخ بلعمی صاحب کتاب ابوعلی بلعمی
 ھجری ٣٢٩در سال . احمد سامانی را عھده دار بود وزارت امير اسماعيل و امير نصر

، وی در علم حديث، تاريخ. امرای ترک خراسان کشته شد وسط خمارتکين ازقمری ت
دانش وی در علوم مختلف در ترجمه ای که وی از تاريخ . داشت تفسير و کBم تبحر
در بسياری از مواقع بلعمی . تاريخ بلعمی کرده است نمودار است طبری تحت عنوان

ح نموده و البته در اين کار شرط ترجمه افزوده و يا بخشھايی را اصB مطالبی را به
 را رعايت کرده و ضمن بيان اصل مطالب محمد جرير طبری اصBحات و يا امانت
معقولتر  ديگاه وی نسبت به ويژگی ھای انبيا. ھای خود را نيز مشخص کرده است افزوده

کند  می از محمد جرير طبری است و تفاسيری که وی برای رخدادھای تاريخی ذکر
  .معقول تر از تفاسير طبری استھمواره 
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بری است و ط نيز از درفش كاويان شبيه ١توصيف مسعودی
َگويد كه اين علم پوشيده از ياقوت و م رواريد و گوھرھای َ

  .گوناگون بود
گويد كه صورت طلسمی با اعداد و عBئم نجومی را ابن خلدون 

در سال به گفته اين تاريخ نويس، . ته بودندبر درفش كاويان دوخ
 با سعد وقاص  ، نزديك حيره ھجری، سپاه ايران در قادسيه٣۶٣

 روز به درازا كشيد و ٣جنگ . شدعرب رو به رو سردار 
رستم فرخ زاد كه فرماندھی . صدماتی به سپاه ايران وارد شد

در ، را به عھده داشتو پاسداری از درفش کاويان سپاه ايران 
قدرت راه ميھن جان داد و درفش كاويان كه نمودار شوكت و 

  .افتادايران بود به دست اعراب 
، مدعی می شود  الذھبمروجکتاب خود موسوم به مسعودی در 

و پس از کشته شدن رستم فرخزاد و شکست در جنگ قادسيه که 
ضرار پسر  «درفش كاويان به دست عربی موسوم به ايرانيان، 
 ھزار دينار فروخت، حال آن كه ٣٠افتاد و او آن را به »  خطاب

  .ك ميليون و دويست ھزار دينار بودقيمت واقعی آن ي
ًينا ھمين گزارش را از سرنوشت بری نيز عمحمد بن جرير ط

  .درفش كاويان روايت می كند
می كند كه ضرار نيز ضمن نقل ھمين گزارش، ياد آوری ثعالبی 

َنخع «پسر خطاب مردی از قبيله  اضافه می كند كه بود و »   َ
 اين درفش را به ، سردار سپاه تازيان در قادسيه،سعد وقاص

كه سوم  يزدگرد ھای گنجينه یساير خزائن و جواھرھمراه 
تاج ھا و كمرھای ، به انضمام لمانان شده بودنصيب مس

گوھرنشان و چيزھای ديگر برداشته به خدمت اميرالمؤمنين 

                                                        
و  نويس تاريخ ) ھجری ٣۴۶-ھجری ٢٨٣ حدود ( علی بن حسين مسعودی - ١

ابوالحسن علی بن الحسين  ( نام کامل وی. بود بغدادی گرد دان و دانشمند و جھان جغرافی
   ). یمسعودی المعتزلی الشافعال
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و ! نه فرستادي، خليفه دوم مسلمين و حکمران مدعمربن الخطاب
و درفش كاويان ، دستور داد تا عمرھمانطور که اشاره کرديم، 
  . ميان مسلمانان قسمت كنندو فرش بھارستان را پاره پاره 

  :نويسد مسعودی می
تصرف درفش به روز فتح مدائن و به قولی به روز فتح  «

  ».نھاوند در سال شانزده يا بيست ھجری بود
شمشيرھا و تاج خسرو پرويز به گفته ی محمد بن جرير طبری؛ 

. را كه اعراب در خزانه ايران يافتند، نزد خليفه عمر فرستادند
كعبه آويخت و دستور داد قالی معروف خانه ی  در عمر تاج را

را كه جزء غنائم بود، »  بھار خسرو «بھارستان و جواھر نشان 
 علی بن  قطعه قطعه كردند و ميان اصحاب تقسيم نمودند ولی

. ابيطالب سھم خود را از غنايم به بيست ھزار درھم فروخت
 كرده و باقی سپس يك پنجم غنايم را كه به خليفه تعلق داشت، جدا

را در بين شصت ھزار تن از سپاھيان سعد قسمت نمود و گويند 
  .كه به ھر تن دوازه ھزار درھم رسيد

بن عمر ... به ادعای تاريخ نويسان، محققان و سيره نويسان و 
پس از فتوحات خطاب، خليفه مسلمين و فرمانروای مدينه، 

 ی دولتی،  در ايران که تاراج و غارت خزانهگسترده مسلمانان
چپاول و ويرانگری شھرھای آباد و پر رونق و خاکستر نشنی 
توده ھای کار و زحمت و بازرگانان و پيشه وران روستايی و 
شھری را در پی داشت، در شھر مدينه، مقر دارالخBفه ی 

با اين ھدف و ! زده ساخت مکانی به نام بيت المال دست باسBم، 
جنگی بدست آمده را اب انگيز خيره کننده و اعجغنائم قصد که 
اعم از زن و مرد و  سپس از مسلمانان مدينهاو . آوردگرد در آن 

 (آمارگيری کرد و نامشان را در دفتری به نام کودک و نوجوان 
در آغاز تقسيم غنائم و ثروت ھای باد . دنموثبت )  ديوان عطاء

و ياران وابستگان به حکومت و خاندان قريش يعنی  ازآورده، 
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به ويژه علی ابن ابيطالب و فرزندانش نزديک پيامبر خويشان 
( شرکت کننده در جنگ بدر  در آخر برای سربازانو . آغاز کرد

اولين عمل مسلحانه ی محمد و يارانش عليه قريش مکه، پس از 
 برای جنگھای بعد از - درھم ۵٠٠٠نفری ) ھجرت به مدينه 

ی کسانی که در  برا- درھم ۴٠٠٠حديبيه نفری  بدر تا صلح
 برای کسانی -درھم  ٣٠٠٠  جنگيده بودند نفری١٢-٧سالھای 

درھم تعين  ٢٠٠٠ ھجری جنگيده بودند نفری ١۶که بعد از سال 
 وی برای پسران امام علی که به سن بلوغ ھم نرسيده بودند. نمود

 - درھم ۶٠٠٠برای عمار ياسر . ين کردع درھم ت۵٠٠٠نفری 
 برای ھرکدام از ھمسران -رھم د ۴٠٠٠ برای سلمان فارسی

محبوب پيامبر   برای عايشه ھمسر- درھم ١٠٠٠پيامبر 
که تعدادشان بر پيامبر صيغه ای  برای زنان - درھم ١٢٠٠٠

برای زنان مدينه  -  درھم۶٠٠٠نفری ھيچکس معلوم نيست 
 . درھم۵٠٠ تا ٢٠٠نفری 

يعنی مظھر داد داستان اين درفش به منظور روشن شدن قضيه، 
، عليه ستم ستمگران و  قيام توده ھای ستم کشيده و در بندو

اسطوره و به کمک را تبھکاری بيدادگران تاريخ سرزمين مان 
 باشد که فرزندان ايران و پوران کاوه، با .تاريخ پی بگيريم

 در باره اين درفش و پيگيری بيشتر و شناخت و اطBع کافی
 و نياکانشان چه دريابند که بر تاريخ کشور، درفش ھای ديگر

  ! رفته است
بياموزند و بدانند که اين سمبل عدالتخواھی و رھايی از ظلم 

نيز ھمانند ھر ابزار و دين و کيش و و ستم ستمکاران ظالمان 
آئينی، توسط قدرتمندان و زور مداران تبھکار و جنايت پيشه ی 
تاريخ اين سرزمين، مورد بھره برداری و سؤاستفاده ی 

در جھت تخدير، سرکوب و غارت و ر گرفته و نامشروع قرا
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کشور و مردم بی پناه، در بند کشيدن زنان و مردان و بی چپاول 
  !آيندگی کودکان و نوباوگان به کار رفته است

در يابند که در طول تاريخ پر فراز و نشيب کشورشان، 
پادشاھان وابسته، سياستمداران خود فروخته، به اصطBح 

تگان تاريک انديش، دين و آخرت فروشان روشنفکران و فرھيخ
ضد مردمی و ضد بشری و از ھزار و چھارصد سال پيش تا 

ھای شوونيست و نژاد و پرست انيرانی، چه » آنوسی « کنون 
نقشه ھای شوم و مخربی را به مورد اجراء گذاشته و می گذارند 

 کشور روی آرامش نبيند و مردمان زحمتکش و تا اين
ش و سعادت و بھروزی را حتی در خواب و شرافتمندش، آساي

  !رؤياھای شبانگاھی خويش نيز نبينند
ت کشور، خود و به نجابا اين اميد که آگاھانه و با چشمان باز 

آيندگان بشتابند و بيش از اين به اطاعت کور کورانه تن ندھند و 
آلت دست دشمنان سوگند خورده ی اين مرز و بوم و توده ھای 

  !ردمندش نشوندرنجش کشيده و د
  
  
  
  
  
  
  
  

=بBی سطور و ابيات شاھنامه، اثر ارزشمند و گرانقدر در 
يابيم که اين  داستان گشتاسب در میسخنسرای بزرگ توس و در 

 نماد افتخار و شکوه ، تا چه پايه مورد احترام ايرانيان ودرفش
  :استبوده ايران 
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  رزند منبيايد پس آن گاه ف

  منببسته ميان را جگر بند 
  

  ابر کين شيدسپ فرزند شاه
  به ميدان کند تيز اسپ سياه

  
  بسی رنج بيند به رزم اندرون

  شه خسروان را بگويم که چون
  

  ی کاويان درفش فروزنده
  بيفگنده باشند ايرانيان

  
  گرامی بگيرد به دندان درفش
  به دندان بدارد درفش بنفش

  
  ر و ديگر ک4ه به يک دست شمشي

   شاهبه دندان درفش فريدون
  

  افگند دشمنان برين سان ھمی
  ھمی برکند جان آھرمنان

  
  سرانجام در جنگ کشته شود

  اش اندر نوشته شود نکو نام
در داستان و  ھنامه شاحکيم توس در اثر فنا ناپذير و جاودانه اش 

، ظھور و دليل نمايش درش را چنين گرضحاک با کاوه آھن
  :دکنمی توصيف و بيان 
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  ر سر زشاهخروشيد و زد دست ب

  کـه شـاھا منـم کــاوه ی دادخــواه
 

  زنـی بـر دلم ھــر زمــان نيشتــر
  ز تــو بــر مـن آمــد ستـم بيشتـر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  ستـم گـرنـداری تـو بـر مـن روا
  بـه فـرزند من دست بـردن چـرا ؟

 
  مـرا بـود ھـژده پسـر در جھـان

  از ايشان يکی مانده است اين زمان
 

  ببخشـای بـر مـن يـکی را، نـگــر
  که سـوزان شـود ھر زمـانـم جـگـر
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  جـوانی نمـاندست و فـرزند نيست
  به گيتی چـو فــرزنـد پيـونـد نيست

 
  ستـم را ميــان و کـرانـه بـود

   ھميــدون ستـــم را بـھـانه بــود
 

  يـکی بی زيـان مــرد آھنگــرم
  ـر سـرمز تــو آتـش آيــد ھمی بـ

 
  راستاگر ھفت کشور به شاھی ت

  ؟چرا رنج و سختی ھمه بھر ماست
و از آنجا که اين کشور بB کشيده و مردمان در بندش، در تمامی 
دوران و در اکثر مواقع، در شرايط و موقعيتی چون امروز به 
سر می برده و حکام تبھکار و ضد بشری، ستم و بيداد بيش از 

ضرب شمشير و باتوم و تبعيد و گلوله و حد و توانفرسا را به 
عدل و داد و مساوات و رحمت شکنجه و زندان و اعدام به جای 

   :و غيره بخوردش داده و می دھندپروردگار 
  

  آمد از پيش شاهچو کاوه برون 
 برو انجمن گشت بازارگاه

  
  ھمی برخروشيد و فرياد خواند

 جھان را سراسر سوی داد خواند
  

  ان پشت پایگراز آن چرم کآھن
 بپوشند ھنگام زخم درای 
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  ھمان کاوه آن بر سر نيزه کرد
 گه ز بازار برخاست گرد  ھمان

  
  دست  خروشان ھمی رفت نيزه به

  پرست  داران يزدان  که ای نام
و از آنجا که سره از ناسره و دوست از دشمن باز می شناخت و 

خو در چنبره ی اوھام و خرافات دين و آخرت فروشان اھريمن 
و عوامفريبی و نان به نرخ روز خوری سياست بازان خود 
فروخته و روشنفکران خود باخته و بريده و سرگردان در وادی 
حيرت گرفتار نبود، در پی مسيح و منجی کشور و توده ھای به 

  :جان آمده از ستم به راه افتاد
  

  بدانست خود کآفريدون کجاست
 سر اندرکشيد و ھمی رفت راست

  !ت، فرشته ی واقعی در آمد و ديو به بند کشيده شدو در نھاي
  

  بيامد به درگاه ساRر نو
 ش از دور و برخاست غوبه ديدن

  
  چو آن پوست بر نيزه بر ديد کی
 به نيکی يکی اختر افکند پی 

  
  بياراست آن را به ديبای روم

ْز گوھر بر او پيکرو زرش بوم َ  
  

  گرد ماهبزد بر سر خويش چون 
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  افکند شاهيکی فال فرخ پی
  

  فروھشت زو سرخ و زرد و بنفش
 ھمی خواندش کاويانی درفش 

  
  ز آن پس ھر آن کس که بگرفت گاها

 به شاھی به سر بر نھادی ک4ه
  

  گرانبر آن بی بھا چرم آھن
 برآويختی نوبه نو گوھران

  
  ز ديبای پرمايه و پرنيان

  بر آن گونه گشت اختر کاويان
  
  ه اندر شب تيره خورشيد بودک
  ھان را ازو دل پراميد بودج
  
  

سرای بزرگ توس، و در  بر پايه و اساس نوشته ی سخن
، پيشبند چرمی خود را به درفش تا پيش از آن كه كاوهواقعيت، 

بی بھا  « دادخواھی و رھايی بخشی ايران و ايرانيان مبدل نمايد،
و پس از آنکه به سمبل و مظھر  ! ی بيش نيست» چرم آھنگران
 مردمی مبدل می گردد و انقBب رھاييبخش مردم قيام و شورش

را به سامان می رساند و مورد توجه و لطف مسيح و ناجی قرار 
را به کاويانش می خواند و آن  درفش ،فريدونمی گيرد، 

  !رايدگوھرھای فراوان می آ
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  كی چـو آن پـوست بر نيـزه بـر ديـد
  بـه نيكـی يـكی اختـر افكنـد پـی

   
   ديبــای روم  بـه  را آن بيــاراست

  ز گـوھـر بـرو پيكر از زر بـوم
   

   و بنفش  زرد فرو ھشت از سرخ و
  ھمی خـوانـدش كـاويـان درفش

   
  ازآن پس ھرآن كس كه بگرفت گاه
  به شاھی به سر بـرنھـادی كـ4ه

   
   آھنـگـران  بـی بھـا چـرم بـر آن

  بـرآويختی نـوبـه نــو گـوھـران
 ی آھنگر اشته شدن درفش به دست کاوهبرافرپس از داستان 

مدتی خاندان او فرمانده سپاه و عليه بيداد و ستم ستمکاران، 
برادر خود سلم و تور پس از آنکه . ی درفش بودند  دارندهھنگ

را کشتند و سرانجام منوچھر دوباره خاندان پادشاه ايران ايرج 
 دست شاھی و استقBل ايران را بر پای داشت، درفش کاويان در

بود که درفش را عليه  منوچھراين بار . او قرار گرفت
  :اشت برافرستمکاران و متجاوزين بيگانه و خارجی

  
  زمين بنده و چرخ يار منست
  سر تاجداران شکار منست

  
  ست  ی ايزدی ام دين و ھم فره  ھم
  ست  خردی  ام بخت نيکی و ھم به  ھم
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  ی کين منم  شب تار جوينده

  ين منمھمان آتش تيز برز
  

  خداوند شمشير و زرينه کفش
  ی کاويانی درفش  فرازنده

  :چنان منوچھر است  ی آن ھم  و درجای ديگر دارنده
  

  کنون چون ز ايرج بپرداختيد
  به کين منوچھر بر ساختيد

  
  نبينيد رويش مگر با سپاه
  ز پوRد بر سر نھاده ک4ه

  
  رز و با کاويانی درفشابا گ

  فشزمين کرده از سم اسپان بن
  

  دار چون قارن رزم زن  سپه
  چو شاپور و نستوه شمشير زن

زمانه دگرگون شد و دوران ظھور و بالندگی پھلوانان در عرصه 
ی رزم و پاسداری از مرز و بوم کشور در مقابل بيگانگان و 

در اين روزگاران بود که درفش ! دشمنان خارجی فرا رسيد
ن بر کف استقBل، کاويانی از سوی شاه به مدافعان حقيقی و جا

توس نوذر، ! آزادی و سربلندی ايران، يعنی پھلوانان سپرده شد
از خاندان گودرزيان، اولين پھلوانی است که به اين افتخار نائل 
می آيد و به عنوان سپھسا=ر ايران زمين، درفش کاويانی را بر 

  :سر دست می گيرد
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   زرينه کفشوستدگر پھلوان 

  شکجا بود با کاويانی درف
  

  ای  کامه داری و خود  به ھر نام
  يی   نبشتند بر پھلوی نامه

  :... و 
  

  ھوا سرخ و زرد و کبود و بنفش
  ز تابيدن کاويانی درفش

  
  به گردش سواران گودرزيان
  ميان اندرون اختر کاويان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دار با افسر و گرز و نای  سپه
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  سرای  بيامد ز باRی پرده
  

  درفشوس با کاويانی تبشد 
  به پای اندرون کرده زرينه کفش

  
  يکی پيل پيکر درفش از برش
  به ابر اندر آورده تابان سرش

  :... و 
  

  ببستند گردان ايران کمر
  وس نوذر که پيچيد سرتبه جز 

  
  که او بود با کوس و زرينه کفش

  ھم او داشتی کاويانی درفش
که لوای دادخواھی و  » بی بھا چرم آھنگران« بدين صورت، 

يکارھای آزاديخواھانه و استقBل طلبانه ی ايرانيان عليه بيداد و پ
ستم داخلی و خارجی مبدل شده، در سپاه ايران که وظيفه دفاع 

و نه سرکوب از مرز و بوم کشور و پايداری در برابر بيگانگان 
و قلع و قم کردن توده ھای رنج کشيده و مردم به جان آمده از 

، را داردانروايان اھرمن خو ستم حکمرانان داخلی و فرم
  : ساسانیپوردر زمان شاھ! ماندگار و پا بر جا می ماند

  
  تو گفتی ھمی آسمان بترکيد

  ز خورشيد خون بر ھوا بر چکيد
  

  درفشيدن کاويانی درفش
  ھای بنفش شب تيره و تيغ
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  گفتی ھوا تيغ بارد ھمیتو 

  سره ميغ دارد ھمیجھان يک
  

  ز گرد سپه کوه شد ناپديد
  ه ھمی دامن اندر کشيدستار

  
  ھنر ی قيصر بی  سراپرده

  ھمی کرد شاپور زير و زبر
  :یساسان) انوشيروان ( خسرو کواتان و در زمان 

  
  دار با کاويانی درفش  جھان
  رفت با تاج و زرينه کفش  ھمی

و آنگاه که در پی يورش تازيان و بيابانگردان و صحرانشينان 
دگم انديش و اھريمن خو عاری از تمدن و فرھنگ و مسلمانان 

که ھمانا سلف روحانيون وابسته به دستگاه خليفه گری باشند، 
درفش کاويانی بر خاک مذلت افتاد، فردوسی مويه کنان ناله سر 

   :می دھد و غمگنانه می نويسد
  

  به ايران و بابل نه کشت و درود
  به چرخ زحل بر شدی تيره دود

  
  ھم آتش به مردی به آتشکده

  نوروز و جشن سدهشدی تيره 
  

  يوان شاه جھان کنگرهاز ا
  سرهفتادی به ميدان او يک
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، نه دستگاه ظلم و تازياندر پی يورش وحشيانه و بربرمنشانه 
ستم ساسانيان و دستگاه عوامفريبی و تکفير و سرکوب و 
غارتگری مغان زرتشتی، بلکه داد و دانايی، عزت و شرف، 

ی و عرض و ناموس رادمردی و مھمان نوازی و انسان دوست
درست به  !ملتی بزرگ به خاک و خون کشيده شد و به يغما رفت

ھمين شکل و شيوه ای که می بينيم و ھر روزه شاھد و ناظرش 
گذشته و حال غم انگيز و خون باری که فرياد می ! بوده و ھستيم

زند و ما را می خواند تا با ديده ی عبرت بنگريم و بياموزيم که 
اھريمنان دين و آخرت فروش بر سرير قدرت و بر اثر نشستن 

تسلط احکام و مقررات دينی چه بBھای دھشتناکی بر کشور 
نازل و چه طاعون مخوفی بر جان توده ھای رنج و زحمت 

  :خواھد افتاد
  

  دمنشود خوار ھرکس که ھست ارج
  مايه را بخت گردد بلند فرو

  
  پراگنده گردد بدی در جھان
  انگزند آشکارا و خوبی نھ

  
  يی  کاره  به ھر کشوری در ستم
  يی  پديد آيد و زشت پتياره

  
  نشان شب تيره آمد پديد

  رگ روشنايی بخواھد بريد
مظھر و نماد ستم ستيزی و قيام و درفش کاويانی از آنجا که 

شورش روشنفکران، نويسندگان، عدالت خواھان، مظلومان، 
 توھين و توده ھای در بند و سمبل مقاومت پايداری در برابر
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عليه بيدادگران و تبھکاران روزگار بوده، ... تحقير و تبعيض و 
نمودی شايان توجه و در خور بر جای در شعر و ادب پارسی 

و حقا که استاد و حکيم بزرگ توس، ابوالقاسم ! گذاشته است
  و پر بھا، وزين ترينترين فردوسی، که شاھنامه اش ارزشمند
 شده ی مردم ايران است، در ترين دادنامه ی مدون و نگارش

و بيشترين دين خود را نسبت به اين درفش اين راه بزرگترين 
  ! ادا نموده استداد 

  
  ھوا سرخ و زرد و کبود و بنفش

  ز تابيدن کاويانی درفش
  

  به گردش سواران گودرزيان
  ميان اندرون اختر کاويان

   
  رتو شو اختر کاويان را بدا

  بد بيايد سوی کارزارسپھ
   
  ستند گردان فراوان ميانبب

  به پيش سپاه اختر کاويان
   

  ر شاهبديشان چنين گفت بيدا
  بد به پيش سپاهکه طوس سپھ

  
  ببايست با اختر کاويان

  به فرمان او بست بايد ميان
   

  ھمان پنج موبد ز ايرانيان
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  بر افراخته اختر کاويان
  

  بفرمود تا جمله بيرون شدند
  ز پھلو سوی دشت و ھامون شدند

   
  ی اختر کاويان فرازنده
   تخت و بخت کيان ی  فروزنده

   
  ژن چو شير ژيانھمی رفت بي

  به دست اندرون اختر کاويان
   

  به سوی فريبرز بر کش عنان
  به پيش من آر اختر کاويان

   
  سر اندر سپھر اختر کاويان
  چو ماه درخشنده اندر ميان

   
  يکی تخت پرمايه اندر ميان
  زده پيش او اختر کاويان

  
  :گويد١دقيقی

                                                        
 ٣۶٩ -٣۶٧ ھای وفات ميان سال( قیدقي به، ملقب ابو منصور محمد بن احمد توسی - ١

 ،بلخ ،توس زادگاه وی بنا به روايات گوناگون،.  بزرگ ايرانانشاعريکی از ) ھجری 
 .ذکر شده است  بخارا و سمرقند

در  فردوسی .دقيقی در جوانی به دليل آن چه خوی بد يا ضعف اخBقی گفته شده کشته شد
  :سرايد اين مورد اين چنين می

  جـوانيش را، خـوی بـد يـار بـود
  ابـا بـد، ھميشه بـه پيکـار بـود
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  از کيانز روی تو ای سرفر
  ّبرد فرخی اختر کاويان

  
  ١:نظامی گويد

  گه کرد جای  دار در قلب جھان
  ش بر سر به پای درفش کيانی

  ...و 
  

  ات عدو سوز باد درفشنده تيغ
  درفش کيان از تو فيروز باد

  
  :واله ھروی گويد

  ويی به زعم اھل تناسخ ظھور کردگ
  ون کاويانبا پوست پاره اختر ميم

  
  : گويد٢مسعود سعد سلمان

                                                                                                             
  بـرو تـاختن کـرد، نـاگاه مـرگ

  به سر بـر نھادش، يکی تيره تـرگ
  ـدان خـوی بد، جان شيرين بدادب

  نبود از جھـان، دلش يك روز شاد
   يکايـک از او، بخت بـرگشته شد

  به دست يکـی بنده بر، کشته شد 
 ۶٠٨ - ۵٣٧ (نظامی گنجوی معروف به الدين ابومحمد الياس بن يوسف نظامی جمال - ٢

  ).قمری
مسعود سعد تا شصت سال به عنوان يکی . بود ھمدان ِسعد سلمان پدر مسعود، اھل - ١

 ھجری قمری ھنگامی که سلطان ۴٣٨در سال  .ّاز عمال ديوان غزنوی، خدمت کرد
فرستاد، سعد سلمان  ھند را به فرمانفرمايی » مجدود «ِ محمود، فرزند خود مسعود بن

او دو پسر . به دنيا آمد =ھور  ھجری در۴٣٨مسعود سعد سلمان، در سال  .ِھمراه او بود
»  صالح «ِبود و پسر ديگر  که شاعر» سعادت«يک پسر موسوم به . و يک دختر داشت

 .است در مرنج، وفات يافته ِنام داشته که ھنگام زندانی بودن پدر،) يا محمد(
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   گويی که ھمی گزيده گوھرھا
  ر چرم درفش کاويان بندمب
  

  : گويد١خاقانی
  بھاست جام را گنج فريدون خون

  چون درفش کاويان بر کرد صبح
  

  : گويد٢سنايی
  فريدون به ميدان باش تا زان پستو يک ساعت چو ا

                                                                                                             
 اند از؛ ت که عبارتاس ِحيات مسعود سعد سلمان مصادف با عھد شش پادشاه غزنوی بوده

 .بھرامشاه و ملک ارسBن ،شھرزاد ،مسعود بن ابراھيم ،سلطان ابراھيم ،زاد شاه فرخ
ھد سلطان بوده و زندگی ادبی و خدمت شاھی او، از ع زاد فّرخ کودکی او در عھد پادشاه

بخشی از .  ھجری از دنيا رفت۵١٨مسعود سعد سلمان در سال  .شود ابراھيم، آغاز می
شغل رسمی او . ھای دھک، نای، سو و مرنج گذشته است  او در زندان ساله حيات ھشتاد

   .سلطنتی بوده است دار  کتاب
  ھفت سالم بسود سو و دھک
   پس از آنم سه سال قلعه نای

٢
 قمری در ۵٢٠ ( خاقانی ّمتخلص به بن علی خاقانی شروانی  يلّالدين بد افضل - 

 و شعر تاريخ سرايان  قصيده ترين   بزرگ یاز جمله ) تبريز قمری در ۵٩۵ - شيروان
اکنون   آرامگاه او ھم. باشد می حسان العجم از القاب مھم وی. آيد شمار می  به ادب فارسی

  .قرار دارد تبريز در شھر
 قصيده ترين شاعران  از بزرگ حکيم سنايی  بن آدم سنايی غزنوی، يا المجد مجدودابو -٢
وی به . تزيسته اس   می  ششم ھجری ی، که در سدهست  زبان فارسی سرای  ویمثن و گو 

جھان  ديده به، امروزیواقع در افغانستان )   غزنه در شھر ( ھجری قمری ۴٧٣سال
نام او را . شم از جھان فروبستدر ھمان شھر چ ھجری قمری ۵۴۵گشود، و در سال

محمد بن علی الرقا از . حاجی خليفه آدم نيز نوشته اند عوفی مجدالدين آدم السنايی و
 نوشته  »بن آدم السنائی ابوالمجدود« نام او را  الحقيقه  حديقة معاصران او در ديباچه

. باشد نام ھای ديگری که بر روی او نھاده اند غلط می اين حاکی از آن است که. است
.  خوانده است»حسن « خورد که در آن سنايی خود را   به چشم می درديوان سنايی ابياتی

  :گويد سنايی می در اين بيت
  حسن اندر حسن اندر حسنم

  تو حسن خلق و حسن بنده حسن
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   رو آری درفش کاويان بينیبه ھر جانب که
ھم را توسط اسناد، مدارک، شواھد، آثار بر جای ماند و اين م

  !ی پی می گيريمتاريخداده ھای 
و شکل اصلی به طور تحقيق ، بلکه در حال حاضر، تقريبا نه

يا آنچه با اين نام در دوران ھخامنشيان و درفش کاويانی واقعی 
و ساسانيان در اختيار پادشاھان و سرداران سپاه ايران بوده 

. بر ما واضح و روشن استه برداری قرار می گرفته مورد بھر
يعنی ما می دانيم که در اعياد رسمی و حتی در لشکر کشی ھا و 
کشور گشايی ھا چه نوع درفش و پرچمی باعث شور و نشاط و 

شان  و ھدلی دلگرمی و اتحادھمايی ايرانيان می گرديده و گرد 
  !می شده استسبب 

ه روی يک تخته سنگ  کست  يکی از آن تصويرھا شکلی
 ميBدی ضمن ١٨٣١شود و در سال  ديده میحجاری شده 

، فشان وزوور ايتاليا و واقع در دامنه ی آتش دیئھای پومپ  حفاری
زير مواد اين تصوير، سال ھا و قرن ھا در . به دست آمده است

  .پنھان شده بودھای حاصل از آن فشانی و خاكستر   مذاب آتش
 ميBدی شھر ٧٩ اوت سال ٢۴ر روز  د،سال پيش١٩٣٠درست 

و ثروتمند پمپئی که در پای کوه آتشفشان وزوو در رم باستان 
، مورد قھر و غضب  بوداحداث شدهدر ناحيه کامپانيا واقع 

که طبيعت قرار گرفت و با ھمه ی زيبايی و ثروت و ساکنانش 
زير ميليون ھا تن حدود پانزده ھزار نفر تخمين زده می شوند، 

 .د شدمدفون و ناپديو مواد مذاب ر داغ آتشفشانی خاکست
 پمپئیشھر که در نزديکی نيز در ھمان روز بندر ھرکو=نئوم 

به نوبه خود زير مواد مذاب آتشفشانی و رسوبات  قرار داشت
  .از ديده ھا پنھان گرديدحاصله دفن و 

شدت آتشفشان و ميزان خاکستر و گدازه ھای آن به حدی بود که 
و بندر ھرکو=نئوم به ترتيب ز چند ساعت شھر پمپئی در کمتر ا
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 متر خاکستر داغ، مواد گداخته و رسوب ھای ١۶و  ۶زير 
  .مدفون شدندآتشفشانی 

خاموش و ظاھرا بی خطر فوران آتش فشان فعاليت مجدد و 
يک فاجعه برای مردمان شھر و ديگر ساکنان روم باستان وزوو 

 زيرا آخرين فوران . شدمحسوب میی عظيم و غير قابل جبران 
  و. سال قبل از ميBد بازمی گشت٣۵٠٠اين آتش فشان به 

  .نداشتخاطره ای از آن ھيچکس 
و دره ھای حاصلخيز و می ھا نمی دانستند که اين کوه ورحتی 

در واقع يک پر خير برکت آن که بر خليج ناپل سايه افکن است، 
  .استخاموش و آتش زير خاکستر کوه آتش فشان 

 ، يعنی ھفده سال پيش از وقوع آتشفشان و  ميBدی۶٢ سال در
 ۶٨ – ٣٧(  ديکتاتور سفاک روم ،نرونعھد فرمانروايی در 

 زمين لرزه که آخرين امپراتور خاندان آگوستوس بود،) ميBدی 
 در اين منطقه رخ داد و شھر پمپئی برای  و دھشتناکیمھيب

 آنو دانش علم شرفت پي اما با توجه به .نخستين بار ويران گرديد
يک ھشدار زمين لرزه اين که تصور نمی کرد زمان، ھيچ کس 

و برده داران ثروتمندان  .باشداز سوی آتشفشان وزوو اوليه 
 ويBھای باشکوه خود راخانه ھا و پمپئی به سرعت استثمارگر 

بر پای نمودند و چون گذشته به زندگی روزمره ی خود ادامه 
  .دادند

کوه آتشفشان وزوو از خواب چند ھزار ساله يد که اما ديری نپائ
ارتفاع تا را پمپئی آسمان يک ساعت ظرف فقط در  و بيدار شد

پوشاند و و سوزان خود خاکسترھای داغ صد متری با چند 
فرو و ساکنانش بر شھر پمپئی را خاکستر از آن ميليون ھا تن 

  .ريخت
کسترھای ، يک سيل عظيم از مواد مذاب و خاچند ساعت بعد 

دامنه وزوو را در نورديد و بندر ھرکو=نئوم و  آتش فشانی
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مبدل و کام خود فرو خاکستر  ساکنان آن را در يک لحظه به
  .برد

مردم شھر پمپئی حتی اتفاق چنان سريع و غافلگيرانه بود که 
تمام افرادی  در يک چشم به ھم زدن. فرصت فرار پيدا نکردند

 يک به کاری مشغول بودند در حضور داشتند و ھر که در شھر
 و زير خروارھا مواد مذاب و خاکستر ھمان حال جان سپردند

 .مدفون شدند
نتيجه ی تBش و کوشش در شھر ی اکنون که بخش عمده 

باستان شناسی از زير ميليون ھا تن و محققين  گرانکاوش
و تحسين ه شده، عBوه بر آثار باشکوه خاکستر بيرون آورد

 نفر از اھالی نيز کشف ٢٠٠٠ اجساد ،ھر باستانیشبرانگيز اين 
شده اند که ھر يک در حالتی در زير خاکسترھای آتش فشان 

  .وزوو جان سپرده اند
از زير خاکسترھای پمپئی، حجاری به دست آمده اين بھر جھت، 

 قبل از ٣٣٣ که در سال جنگی. دھد جنگ ايسوس را نشان می
که در اين جنگ بود . ُن رخ دادمسيح بين ايرانيان و يونانياميBد 

، آخرين پادشاه  سوم ملقب به داراداريوشمقدونی، اسکندر 
و به پادشاھی دويست و بيست ساله ی اين  مغلوبرا  ھخامنشی
و امپراتوری پارس پايان )  قبل از ميBد ۵۵٠ – ٣٣٠ ( خاندان

  .داد
از اسکندر را حجاری ، تصويری در طرف چپ اين تخته سنگ

نموده اند که در ميان سپاھيان خود و سوار بر اسب ايستاده 
رو به روی اسکندر و در سمت راست تصوير داريوش . است

در ميان سپاھيان ايران و سوار بر گردونه ی . سوم ديده می شود
  .جنگی
در ديده می شود که درفشی ، سواری  سومداريوشپشت سر در 

وارد ضربه ای کاری   به ھمين قسمت خاتمه متاسفان. دست دارد
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با اين وجود قسمت . شده و نمای درفش به درستی ديده نمی شود
با=يی درفش، يعنی نوک نيزه ای که درفش از آن آويزان است و 

ريشه ھای زينتی درفش در آن که قسمت پايينی يعنی ناحيه ای 
  !قرار گرفته به خوبی نمايان است

دچار فاجعه شده و  ميBدی ٧٩ر سال  د،یئپپومشھر که  جاناز آ
زير ھزاران تن خاکستر و مواد مذاب مدفون گرديده، جای شک 

 ھا قبل اين تخته سنگ مدتو شبھه ای باقی نمی ماند که حجاری 
  .از وقوع آتشفشان به اتمام رسيده باشد

می توان ،  از ھمان عصر به يادگار ماندهکهنيز ديگری سند در 
آنچه را که در حجاری تخته سنگ با  تمام عياری کامل وشباھت 

اين سند و مدرک عبارت است از ! پمپئی وجود دارد دريافت
سکه ھايی متعلق به سلسله ای از ملوک عصر ديادوخ و 
جانشينان اسکندر که در سرزمين ھای اصلی پارس نفوذ کرده و 

ين نفوذ و استقBل ا. تا زمان اشکانيان فرمانروايی می کرده اند
  .سلسله به حدی بوده که به نام خود سکه ضرب می نموده اند

اين پرستان، بوده و از  ، يعنی آتش »فراتاکارا« لقب اين سلسله 
  میروی پياز کيش و آيين اوستايی ھا  شود که آن رو معلوم می

  . اند کرده
اين کلمه را عنوان اميران فارس در دوره پارتھا  » يوستی« 

در دوره اول از سه  » گوت اشميت« قول دانسته است و به 
در  دوره ای که در فارس زمان اشکانی ديده ميشود نام اميران

اين »  تگوت اشمي« روی سکه ھا چنين بوده است، و البته 
  .آورده است » کارا فريت «کلمه را بصورت 

« ھای بر جای مانده از اميران و فرمانروايان روی سکه بر 
اما در پشت سکه . له ی پادشاه ديده می شود، تنھا ک »فراتاکارا

نمای آتشکده ای منقوش گرديد که پادشاه در مقابلش ايستاده و 
  .سرگرم نيايش است
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شعله ور است و بر با=ی آن تصوير فروھر کده آتشآتش مقدس  
  .و نماد اھورا مزدا با بال ھای گشوده مشاھده می شود

 جھتکه از ھر  پشت نقش آتشکده، تصويری ديده می شوددر 
درفش موجود در حجاری پمپئی و درفش کاويانی ايست شبيه به 

در اين نقش، اختری که . که سخنور توس به تصوير کشيده است
به گفته ی فردوسی، فريدون با گوھر و جواھر زينت داده و 
روی چرم پاره ی درفش نصب نموده است نيز به چشم می 

  .خورد
تابلوی حجاری شده ی شھر يعنی  با بررسی اين اسناد و شواھد،

، و  »فراتاکارا« مربوط به فرمانروايان ھای   سکه، یئپومپ
بی بھا « که ی فردوسی توسی در می يابيم نامه ف شاھيوصت

و شمايلی چه شکل بعدی درفش کاويانی اوليه و » چرم آھنگران 
  .داشته است

که   شکلی مربع  پاره  اين درفش عبارت بوده از يک قطعه چرم
ی آن با=نيزه از فلزی نصب شده و نوک ای بلند نيزه فراز بر 

و جواھر  حرير و گوھر ابروی چرم .  بوده استنمايان و ھويدا
به مرکزيت يک ی چھار پر   بوده و شکل يک ستارهتزيين يافته 

سخنسرای بزرگ توس و زنده نگھدارنده ی زبان و كه دايره 
گی عرب و ترک و مغول و فرھنگ ايرانی در مقابل تھاجم فرھن

از آن به عنوان اختر کاويان ياد نموده و در پايين ... تاتار و 
صفحه ی چرمی چھار نوار يا رشته به رنگ ھای گوناگون 

گوھر و مزين به نوک که به انتھای آنھا سرخ و زرد و بنفش 
  .بوده استجواھرھای نادر و گرانبھا 

 ١٣٢٧اسی سال در کاوشگری ھای باستانشنعBوه بر اين، 
 ، در محل کاخ آپادانا،)پرسپوليس ( ھجری شمسی تخت جمشد 

 به فرمان و ھای تخت جمشيد است  ترين کاخ  از قديمیکه 
يک قطعه كاشی مربع شكل است،   ا شدهبن داريوش بزرگ
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=زم . =جوردی متعلق به دوره ی ھخامنشی به دست آمده است
ھای  برگزاری جشنبه ياد آوری است که از اين کاخ به منظور 

نوروزی و پذيرش نمايندگان کشورھای وابسته به حضور پادشاه 
اين کاخ توسط پلکانی در قسمت جنوب . است  شده استفاده می

کاخ آپادانا  .راه دارد »کاخ آينه «يا »  کاخ تچرا « آن به غربی
ستون آن  ١۴است که در حال حاضر    ستون تشکيل شده٧٢از 
ھای  ھای ايوان کاخ گرد ولی ته ستون برجاست ته ستون پا

 .باشد شکل می داخل کاخ مربع
اين قطعه كاشی =جوردی كه در دفتر بخش تاريخی به ھر حال، 

ده، دارای نقش شاھين است و رسيثبت به  باستان ايرانی   موزه
در . اند و رفته زينت دادهھای كوچك فر دور تا دور آن را با مثلث

 سيزده مثلث كوچك ،از اضBع اين كاشیسوی ھر 
  چھار مثلث كوچك نيز در چھار گوشه. تعبيه شده است فرورفته
فيد ھای سبز و س  رنگا ھا ب  داخل مثلث.به چشم می خوردی آن 

  .و سرخ آرايش شده است
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ی تزيينظريف ھای  مثلثو مابين  كه در وسط كاشی ینقش شاھين
ھنرمندی كه اين نقش .  و جالب توجه استقرار گرفته بسيار زيبا

. را آفريده بال و پر شاھين را با خطوط متنوع زينت داده است
يخ كردن در دو سوی با= و پايين اين كاشی دو سوراخ جھت م

 .وجود داردديوار آن به 
که قسمتی از فBت بزرگ در کشور ھمسايه ی ما افغانستان، 

ايران را در بر گرفته و بخش بزرگی از خراسان بزرگ و 
يكی از نيمروز را در خود جای داده، از دھه ھا و سده ھا پيش 

در وروزی ھای ن  جشنترين و زيباترينبزرگترين و شكوھمند
با برافراشتن درفش سه   کھنلخ، پايتخت ايرانبباستانی شھر 

اين جشن با شکوه که به . برگزار می گرددرنگ كاويانی، 
توده در ميان انبوھی از مناسب نوروز باستانی و آغاز بھار و 

و در  و نزديک روی به بلخ نھاده اند كه از دورھای مردمی 
ی شاد دختران و شادی و غوغای  و ترانه ھاميان سرودھا

ای می شود، ياد آور دوران عزت و سربلندی ايران بر پدکان کو
  .و بھروزی و شادکامی ايرانيان سلحشور و صلح دوست است

برافراشتن و مراسم آيين به گفته ی محققين و فرھيختگان افغان، 
و آغاز فصل بھار، آن ھم بلخ باستانی شھر درفش كاويانی در 

ر و پوشيده از شقايق که دشتی پھناو، » دشت شاديان «در ميان 
  پيشينه، است، » گل ھای سرخ =له -يا به قول افغان ھا« سرخ 

  . ای چند ھزار ساله دارد
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بخديم سريرام اردو « از شھر باستانی بلخ با عنوان در اوستا، 
نام برده  ) تهشھای برافرا بلخ زيبا با درفش( به معنای »  درفشام

اثر جاودانه ی  ادبيات پھلوی و دربعدھا تعبيری كه . شده است
)  بلخ درخشان (»  بلخ بامی «به گونه توسی فردوسی حکيم 

  .شدو پای بر جای ماندگار 
در ايران به پايتختی و مركزيت بلخ »  ھای برافراخته درفش «

مليت ھا و كه سرداران و نمايندگان ی كند، جاي اشاره میباستان 
ناگون تابع امپراتوری گوھای  سرزمينفرھنگ ھای مختلف، از 

بزرگ ايران، از مرزھای غربی چين گرفته تا سواحل نيل و 
ھای خود را در كنار يكديگر  درفششمال افريقا گرد می آمدند و 

و در »  گاه نوبھار انجمن «و در پيرامون درفش كاويانی، در 
  با اين ھدف وا= و مقدس که. شتندافرا ر می بسالآغاز ھر 
زندگی مسالمت آميز و انسان يكرنگی و ی، ، ھمبستگيگانگی

ساکن امپراتوری و فBت ايران را به ھمه مردمان گونه ی 
  .نمايش بگذارند

  آمو و در نزديكیکنونی بلخ در شمال افغانستان باستانی شھر 
  .قرار داشته است) جيحون رودخانه ی (دريا 
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بوسفيان، ابن اروزگـار معاويه در دوران خBفت امويان و 
 بر خراسان نيز حكومت داشت،که بصره والی ّعبدهللا بن عامر 

 ورود  .يثم را بر خراسان گـماردس بن ھيق ھجری ۴١در سال 
س، ھرات، پوشنگ ي مردم بادغیھا با شورشبه خراسان، س يق

 . و بلخ ھمزمان بود
بن ھيثم، چون ديگر پيام آوران خونريز و جنايت پيشه ی س يق

فحات تاريخ را با تبھکاری ھا و زشتکاری ھای اسBمی که ص
آراسته و تزيين نموده اند، با قساوت قلب و خود و خون بيگناھان 

خشونت و سفاکی، قيام ھا را سرکوب و عBوه بر شھرھای 
يکی از سه آتشکده ی كه » آتشكده نوبھار بلخ « خراسان، 

 رانيوبکلی  مورد احترام بود یمعبدمعروف ايران زمين و 
 بن ھيثم،  مردمان اين شھر پس از ويرانی آن به دست قيس. کرد

شھر جديد بلخ را در بيست كيلومتری شرق آن بنا كردند كه 
  . شھرت دارد»  مزارشريف «امروزه به نام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در کنار آتشکده ھای پارس و آذر » نوبھار « نيايشگاه آتشکده و 
 ھمه ی باشندگان گشسب مورد قبول و احترام توده ی مردم و

در فرھنگ  و هفBت ايران و زرتشتيان ديگر نقاط جھان بود
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 زمين از جايگاه و مقامی وا= و قابل تحسين بر خوردار ايران
سخن سرا و حکيم بزرگ توس، ابوالقاسم فردوسی،  .ه استبود

عجمش می در اثر تاريخی و جاودانه اش که به جرأت قرآن 
  .قبله گاه ايرانيان می خواندتوان خواند، اين آتشکده را 

  
  به بلخ گزين شد برآن نوبھار

  كه يزدان پرستان برآن روزگار
  

  داشتندی چنانرا مر آن خانه 
  كه مر مكه را تازيان اين زمان

تازيان و مجذوب شدن فرھنگ و کيش بيابانی آنان که مجموعه 
ای از اوھام و خرافات و پندارھای کودکانه ی زائيده در دل 

سوزان و بی آب و علف و شن ھای روان بيش نيست، صحرای 
 کينه، نفرت و عداوتی غير قابل تصور نسبت به فرھنگ پر بار

يين ھا و کيش ھايی ھمچون آ. ايران زمين داشته و دارند
که بنا به بينش و ديدگاه و مانيگری زرتشتيگری ، مھرپرستی

جود پا به عرصه ومترقی و انساندوستانه ساکنان فBت ايران، 
گذاشته اند، ھميشه مورد انزجار و تنفر پيروان آيين کشتار و 

بنا بر . و در آينده نيز خواھد بود. تھديد و ويرانگری بوده است
آتشکده ی و ، ١واعظ بلخیاين جای تعجب و شگفتی نيست اگر 

  :بخواندشيطان و خانه ی گاه   را قبله  »نوبھار« نيايشگاه 
شيطان ھر ساله در آغاز .  استخانه شيطان در نوبھار بلخ «

در . گزارد گيرد و در آن خانه حج می سال نو شمسی احرام می
مراسم ابليس، مردمانی از اطراف و اكناف، از تخارستان و 

آيند و  ھندوستان و تركستان و عراق و شام بدين شھر در می
 » .كنند جشن می

                                                        
  .۴۶، کتاب فضائل بلخ، ص ابوعبدهللا محمد بن داود واعظ بلخی  - ١
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 اری با نه تنھا نام شھر، بلكه نام آرامگاه و مز »مزارشريف« 
بندی   ھای ھنر معماری و كاشيكاری و آذين شكوه با بھترين نمونه

اين مزار به جديدتر بنای .  استانتيموريی ايرانی در دوره 
 فرھيخته و فرھنگ  و وزيرش »سلطان حسين بايقرا« فرمان 

 بر بنياد آرامگاه ناشناخته  » امير عليشير نوايی« دوستش 
از زمان اين ساختمان با شکوه  .باستانی ديگری ساخته شده است

 ابن ابيطالب، امام  علیابی كه سلطان ديده بود، بهخودر پی او و 
  .  نسبت داده شداول شيعيان

اشو كه مزارشريف، آرامگاه باورند امروزه برخی بر اين 
» پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک « و پيام آور زرتشت 

 در حاليکه .يت نباشددور از واقعباوری که می تواند  .است
و از جمله خود شھر شمال افغانستان ساکن در برخی مردمان 

نسبت را به شخص خاصی بقعه و آرامگاه با شکوه اين مزار، 
  .كنند ياد می»  مزارشريف «با ھمين نام ناشناخته و از آن نداده 

که از ساعت ھشت بامداد صبح نوروزی  و سرور در جشن
َبا برافراشتن ميله ی نوروز )  حمل نخستين روز برج( نوروز 

، آغاز بلخ يا مزارشريف امروزیشھر در »  َميلـه گل سرخ «يا 
زائران و مسافرانی که از شھرھا مردم شھر و ی ھمه می شود، 

، ھندوستان، پاکستان ايرانی ھمچون و كشورھای دور و نزديك
  !روی بدين سامان نھاده اند شرکت می جويند... و 

در پيرامون مشتاق، با شور و اشتياقی وصف ناپذير اين جمعيت 
آيند و به رقص و  جايگاه برافراشتن درفش كاويانی گرد می

  .پردازند افشانی می سرود و شادمانی و پايكوبی و دست
  خانهازدحام جمعيت شرکت کننده در اين مراسم به حديست که 

  اين بنا بر. ی شھر گنجايش آنان را نداردھا  ھا و مسافرخانه
ھا  ھا و پرديس  گوشه و كنار باغخيمه ھای بسياری در چادرھا و 
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نيلگون سراپرده ی  و زير »دشت شاديان « ی و چمنزارھا
  .بھاری بر افراشته می شودآسمان 

يی بی نظير و غير قابل شور و غوغاميان ھنگامه ای چنين و در 
ھل  تا چاين درفش،. آيد ، درفش كاويانی به اھتزاز در میوصف
به  يا خاور زمينروز بر فراز بلخ بامی و در زير آسمان ه شبان

در . ماند اھتزار میدر حال »  در وسط خراسان  «١گفته يعقوبی
و كند تا با اندكی تكان دادن  اين چھل روز ھر كس كوشش می

 و آرزوی بھروزی و نيايش برای ميھندعا و بوسيدن آن، به 
  ! بپردازدسعادت توده ھا

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

پس از يورش تازيان و شکست ايرانيان در قادسيه و نھاوند، 
ايرانيان ! زمينه اشغالگری و تسلط تازيان بر ميھن ما فراھم آمد

برای مدت دويست سال، که به دو قرن سکوت معروف و نامی 
در اواخر دوره . شده است، ھيچ گونه درفش يا پرچمی نداشتند

 از سرداران ايرانی پرچم اموی و آغاز خBفت بنی عباس، دو تن
اين دو تن عبارت بودند از ابومسلم . مخالفت بر افراشتند

                                                        
  .، نويسنده تاريخ يعقوبیاحمدبن ابی يعقوب بن جعفربن وھب بن واضح يعقوبی  - ١
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که در انديشه ی به قدرت   ابومسلم! خراسانی و بابک خرمدين
رساندن خاندان علی و پيامبر اسBم به سر می برد، رنگ سياه 

و . برافراشت   رنگ  سياه  يكسره پرچمیعباسيان را برگزيد و 
پيراھن سياه می پوشيدند به سياه  و سرداران وی چون سربازان

و از آنجا که مسلمانان ھر . جامگان معروف و مشھور شدند
گونه نگارگری و نقاشی را حرام و ناشايست می دانستند، 
کمترين نشانه يا عBمتی بر درفش و پرچم ابومسلم وجود 

  ! نداشت
دو پرچم  ابومسلم خراسانی کند که  نقل میطبریمحمد بن جرير 

افراشت يکی سياه رنگ و ديگری پرچمی سفيد رنگ مزين  می
  . به يک آيه قرآنی

 اعراب از ھر خانواده و قوم و اما بابک که کمترين گرايشی به
قبيله ای نداشت و به ايران و انديشه ی ايرانی و احيای کيش و 

د، درفش سرخ انقBب يآيين عدالت طلبانه ی مزدکيان می انديش
از ! بر افراشته و خود و طرفدارانش جامه سرخ بر تن نمودند

  .اين روی به سرخ جامگان معروف و مشھور شدند
ن جرير طبری، پرچم خلفای اموی سفيد بوده به گفته ی محمد ب

  . است ھر چند که در تاريخ بلعمی سبز رنگ توصيف شده است
 خلفای عباسی ھان طور که پيشتر آمد، درفش سياه بود با نشان

   . عبارت محمد رسول هللا
و اعتراض ی نشانه خالفان خلفای جبار و ستمگر عباسی، به م

ران ضد ايرانی و دشمن ضديت با اين تبھکاران و جنايتکا
 و با رنگ ھا کردند  استفاده مییی ديگراز رنگھابشريت 

. مخافت و دشمنی خود را با دستگاه خليفه گری اعBم می نمودند
از پرچمی به رنگ  مصر) اسماعيليه ھا ( فاطميون  بطور مثال

و بسياری از ) پيروان و طرفداران خاندان علی ( سبز و علويان 
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سپيد ( ی سفيد رنگ  و پوشش ھاھا شورشيان ايرانی از پرچم
  .کردند استفاده می) جامگان 

به عنوان رنگی در زمان مامون خليفه عباسی رنگ سبز رنگ  
) امام رضا ( زيرا ھنگامی که علی بن موسی  .شد شناخته یشيع

از سوی مامون به حيث و=يت عھد برگزيده شد و از مدينه به 
عنوان  بر خBف سنت عباسيان رنگ سبز را بهخراسان آمد، 

در نتيجه به پيروی که  .خود برگزيددلخواه و مورد پسند رنگ 
ما ديری ا. دگرديمتھم  ايران پيش از اسBم و آداب ھا سنتاز 

نپائيد که او عقب نشينی نمود و ھمان رنگ سياه عباسيان را 
  .برگزد

ترکان   كه   ميBدی٩٧٦ برابر با   خورشيدی٣٥٥  در سال
اولين حکومت مستقل ايرانی بعد از    دادن با شكستغزنوی، 

  گرفتند،  امور را در دست زمام ، سامانيانيورش عرب يعنی 
   ماه  يك  بار دستور داد نقش  نخستين  برای  محمود غزنوی سلطان

  زردوزی  بود،  سياه  يكسره  آن  زمينه  رنگ  كه  پرچم را بر روی
   سلطان  ميBدی١٠٣١برابر   خورشيدی٤١٠   در سال سپس. كنند

   شكار شير دستور داد نقش  به  دلبستگی  انگيزه  به مسعود غزنوی
  . شود  ماه  شير جايگزين و نگار يك

 ١فضل هللادر کتاب تاريخ رشيد الدين که تصويری پايه ی بر 
. بوده استقرمز به رنگ معمو=  ترکان غزنوی  پرچمآمده، 

                                                        
رجل سياسی،  ) ھمدان  قمری در۶۴٨  یزاده ( هللا ھمدانی رشيدالدين فضل - ١

را به رشته  جامع التواريخ که کتاب  ھفتم بوده ینگار و پزشک ايرانی آخر سد تاريخ
 .تحرير درآورد و در دوران وزارت خود بناھای فراوانی ھمچون ربع رشيدی ساخت

و سپس به  غازان ابتدا به نيابت وزارت) يلخانيانسلسله ا(  مغول او در زمان چيرگی
نشين شد،   ابتدا عزلت ابوسعيد پس از مرگ الجايتو و در دوران. رسيد الجايتو وزارت

 .او را به خدمت دعوت کرد) ر مغولکا=مرای لش امير(اما پس از چندی اميرچوپان 
، شھرکی علمی و آموزشی در تبريز بود که با ربع رشيدی از مھمترين اقدامات وی بنای

 .بودمقايسه بسياری مراکز علمی بزرگ زمان خود ھمچون نظاميه بغداد قابل 
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  شطرنجی به عنوان نشان استفاده ھایغزنويان اغلب از طرح
ھای موجود مربوط به آن  ھر چند بعضی نوشته. نده اکرد می

طBيی يا  ھمای که آنان پرچمی مزين به نماياند زمان چنين می
  .نده اکرد شير طBيی حمل می

سلجوقی عBمتھا يا ترک سران قبايل  ١بيھقی ابوالفضل به نوشته
درباره نقش اين پرچمھا سندی . اند  داشتهیبيرقھای مخصوص

 سلجوقی دررکان ی تپس از آن که سلسله . موجود نيست
 طغرل بيگ ًخBفت عباسی عمB تابعدستگاه پديد آمد و  خراسان

 - عباسیو رسوم کشور داری آداب مجموعه از  سلجوقيان شد،

                                                                                                             
به مسموم  الدين عليشاه تاج اش الدين ديری نپاييد، او با توطئه رقيب ديرينه اقبال رشيد

در سن ھفتاد سالگی ھمراه پسرش که . ق. ه٧١٨کردن سلطان فقيد متھم شد و در سال 
   .است التواريخ جامع از مھمترين آثار او کتاب. دار سلطان پيشين بود کشته شد شربت

 بيھق حارث آباد تایدر روس ٩٩۵ ش،.ه ٣٧٠ زاده ( ابوالفضل محمد بن حسين بيھقی - ٢
مورخ و نويسنده معروف  )غزنی در ١٠٧٧ ش.ه ۴۵۶ ، درگذشتهسبزوار در نزديکی

 تاريخ بيھقی خاطر نگارش کتاب معروف به  بيشتر به شھرت او .است غزنوی دربار
 او اوائل عمر را در. است که مھترين منبع تاريخی در مورد دوران غزنوی است

 محمود غزنوی به تحصيل دانش اشتغال داشت، سپس به سمت دبيری وارد ديوان نيشابور
بونصر  پس از درگذشت استادش. ش.ه ۴١٨ و حکمرانان بعد از او شد و در سال

 .به سمت دبير ديوان شاھی برگزيده شد مشکان
 ، ھفتمين امير غزنوی، بيھقی به با=ترين مقام در ديوان،عبدالرشيد غزنوی در روزگار

 اميربد. در ھمين دوران گرفتار تھمت و کين بدانديشان شد. رسيد صاحب ديوان رسالت
بار محمود طغرل، غBم گريخته در .گمان او را از کار برکنار کرد و به زندان انداخت

باز بيھقی به زندان افتاد به ھمراه گروھی ديگر  .بر امير عبدالرشيد شوريد و او را کشت
پس از آزادی از زندان شروع به . ش. ه۴٣٧در سال  وی. از درگاھيان و درباريان
بيھقی نوشتن تاريخ را در چھل و سه . ، نمود »تاريخ بيھقی «نوشتن کتاب معروف خود،

کتاب، . بيست و دو سال از عمر خويش را بر سر نوشتن آن نھاد  وسالگی، آغاز کرد
جلد . مانده استبر جای سی جلد ولی از اين سی جلد تنھا شش جلد  تاريخی است در

 ،يکی از بخش ھای بسيار گيرای اين کتاب. شود ميانه آغاز می نخست موجود نيز از
ش در . ه۴۵۶بيھقی ھشتاد و پنج سال زيست و در سال . است » حسنک وزير « داستان

نوزده سال پس از اتمام تاريخ خويش زنده بوده و ھرگاه به  گذشت و به اين ترتيب
افزوده   آن را به متن کتاب میيافته، در زمينه کار خود دسترسی می ای اطBعات تازه

 .است
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سامانی تقليد کردند و مظاھر حکومتيشان رنگ  -غزنوی 
ای را   ھای قبيله خی سنتبر، آنان وجود اين با. گرفت اسBمی

از به عنوان مھرسلجوقی طغرل  حفظ کردند، از جمله اين که
الب  ليکن از زمان. است  کرده  استفاده می» چماق « نقش 

 .ھرھا شکل اسBمی يافت، مارسBن
از زمان طغرل پرچم سياه را ھمراه با ساير نشانھای  سلجوقيان

با اين حال رنگ پرچم رسمی . گرفتند قدرت از خلفای عباسی
زياد، ھمان رنگ رسمی  يست و به احتمالسلجوقيان معلوم ن

از اشعار شاعران آن  .است عباسيان و غزنويان، يعنی سياه بوده
 نقش ھا دوره، چون انوری و ظھير فاريابی، برمی آيد که پرچم

اند، اما معلوم  ھايی از قبيل ماه، اژدھا، شير، پلنگ و ھما داشته
 يا بر با=ی که اين نقشھا بر روی پرچمھا ترسيم گرديده نيست

به ھر دو صورت شايد ھم . می کرده اندچوب پرچم نصب 
َامير علم «. است وجود داشته در تشکيBت ) بيرقدار(  » ِ

   .است سلجوقيان مقام مھمی داشته
مغولھا ی را در محاصره  بخارا  شھرای ايرانی که  در نگاره
به رنگ زرد نشان  خوارزمشاھی ترکان  پرچمدھد،  نشان می
حکومت و  دورهی در اين نقاشاما از آنجا که . است داده شده

است،   ترسيم نشدهخوارزمشاھیفرمانروايی پادشاھان و اميران 
 به عنوان يک سند و مدرک تاريخی پذيرفت وتوان آنرا  نمی

اما بنابر . مطابق با واقع دانست  )قاطعانه (بدون شک و ترديد 
نيز در اين  رااين سلسله توان سياه بودن پرچم  ای شواھد می پاره
  .مل دانست محتاندور

   يا سلجوقيان  خوارزمشاھيان در زمانقابل توجه و ذکر است که 
   بر پشتیخورشيدشير با    نقش  آن  بر روی  شد كه  زده ھايی سكه

ھا نيز    در مورد پرچم  بسرعت  كه رسمی. ن حک شده بودآ
به خورشيد شير و  از   استفاده در مورد علت.  گرديد رعايت
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   اينكه يكی.  وجود دارد اهدو ديدگار ھمديگر، ھمراه ھم و در کن
 نشانهو نشانه د=وری و سلحشوری است، بلکه نماد نه تنھا شير 
  مرداد در اوجا  و خورشيد در ماه. نيز است ) اسد( مرداد ا   ماه ی

نقش شير و خورشيد،    ترتيب  اين به ،  خود است  و گرمای بلندی
   داده نشانرا    تابستان با ميانه) اسد  برج(  شير   خانه ميانپيوند 
تئوری ديگر که با توجه به تعصب و تعھد سرسختانه ی . ددھ می

پادشاھان ترک در برابر اسBم و ناخشنودی از فرھنگ و آداب و 
 تاثير رسوم ايرانی زياد محتمل به نظر نمی رسد، شايد به خاطر

ر ايرانی در و اعمال نفوذ عناص  يترائيسمم و   مھرپرستی آيين
   تقدس  دليل بهبدين معنی که . دستگاه خلفا و پادشاھان ترک باشد

 مھرپرستی، که يکی از آيين ھای مورد قبول  خورشيد در آيين
ھا و    سكه بر رویرا ند خورشيد ه ا داد ترجيحايرانيان بوده، 

  . ددھنرار  شير ق بر پشتھا   پرچم
فرمانروايی    بر ايران ال س٢٣٠ حدود   كه صفویترکان   در زمان
   و شاه ، يعنی بنيان گذار اين سلسله اول  اسماعيل تنھا شاه ،داشتند

   .شير و خورشيد نداشتند   خود نقش  پرچم  بر روی  اول طھماسب
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 آن یبا= بود و برشيعی کسره سبز ياول ل يرچم شاه اسماعپ
  یز چون زادهيناول شاه طھماسب .  ماه قرار داشتی ازريتصو

ر و ي شی به جا، فرمان داد تابود) برج حمل  ( نيماه فرورد
  پرچمیبر رورا ) حمل  نماد برج ( یر گوسفندي تصو،ديخورش

 ران دريپرچم ا. ندنمايم يترسی دوران زمام داريش ھا و سکه ھا
د ير و خورشيبود و ششيعی ان سبز يت صفوي دوران حاکم یهيبق

  .  کردندیم یزردوز  آنیرا بر رو
قرارگرفتن ت يموقعقابل ذکر است که در ھمه ادوار، حالت و 

 یھار گي ش. استکسان نبودهيو سکه ھا  ھا پرچمبر روی ر يش
در حال نگاه کردن به  ی نيزو گاھ. بودمرخ ي گاه ن.نشسته بود
وضعيت قرار گرفتن خورشيد نيز متفاوت .  بودنندهيبچھره ی 

ر يشپشت از به طوريکه گاه .  شدبود و دچار دگرگونی ھايی می
  یاحت نامهيسو گواھی  به استناد. ده به آنيجدا بوده و گاه چسب

ز ي نوک تیھاپرچم  ز استفاده ا،یژان شاردن جھانگرد فرانسو
ر ير شمشي از قرآن و تصویه اي آھا آنیک که بر رويبار و

 پارهدر دوران نيز بوده،  دير خورشيا شي) لفقار اذو(  یدوسر عل
  .بوده استای از پادشاھان صفوی مرسوم و متداول 

 بود،و وطن پرست   ساخته  خود  مردی كهشاه افشار نادر 
نه تنھا از چنگال افغان ھای  را   ايران  عظيم  با كوششی توانست

  ملوكمھاجم و غاصب رھا و آزاد نمايد، بلکه به حکومت 
بار دتھا برای و خان خانی نيز خاتمه بخشيد و پس از م  الطوايفی

   جنوب  از يان و لشکريان نادر،سپاھ. دنمو ومتحد  ديگر يكپارچه
 تا   و سمرقند و بخارا، و از غرب  تا خوارزم از شمال ، تا دھلی
   پيشروی  تا مرز چين  شرق بغداد و از سویو    و كركوك موصل
  .ندكرد

 و ترکيبدر و قابل توجه نيز  درخور  تغييراتی ان دور در ھمين
  درفش. وجود آمد   به  ايران  و نظامی  ملی پرچمشکل و شمايل 
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   سرخ از ابريشمافشار    نادرشاه  در دوران  سلطنتی  يا بيرق شاھی
بر روی  شير و خورشيد ی ازتصوير شد و بر  می  زرد ساختهو

عBوه بر درفش شاھی يا بيرق سلطنتی، . آن نقش می بست
ی ايرانيان پا به عرصه ی وجود درفشی نيز به عنوان پرچم مل

  سبز و سفيد و سرخ  رنگ سهپرچم يا درفش ملی داری . گذاشت
  بر پشت شير. رفتن   راه  و در حال  نيمرخ  در حالت  با شيری .بود

در درون . و در حال طلوع قرار داشت  برآمده   نيمه خورشيدی
در .  بودنوشته شده»    هللا الملك «دايره ی خورشيد نيز کلمه ی 

تصويری که از رزم سپاھيان نادر با محمد گورگانی، پادشاه ھند 
کشيده شده است، درفشی سه گوش با رنگ سفيد ديده می شود  

   آن  پايينی  و در قسمت  سبزرنگ  نواری  آن  با=يی  در گوشه كه
ا بو   افراشته   با دم شيری.   است  شده وخته د رنگ   سرخ نواری
بر روی درفش ديده می   رفتن   راه در حالو    صورت نيمرخ
 که در دايره ی خورشيد جای گرفته»   هللا الملك «با عبارت . شود
  .  است
شاه  عھد نادر  رنگ  سه پرچمادعا نمود که   توان  می  اساس براين
   زمان زيرا در اين.   است  ايران  فعلی  رنگ  سه  مادر پرچمافشار،
 و   نظامی ھای  پرچم ای بر  رنگ  سه  بار اين تين نخس  برای بود كه
  گوش  ھا سه ھنوز پرچمکه ھرچند . به کار گرفته شدند  ملی
 .بودند
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 ار، قاج محمدخان آغاحکومت خواجه ی تاجدار، يعنی   در دوران
 و   در شكل چند تغيير اساسی ، قاجاريانی   سلسلهبنيان گذار و سر

  ن نخستي  برای  آن  شكل اينكهنخست .  شد هدادايران    پرچم رنگ
 آغااز آنجا که    و دوم . تغيير يافت چھارگوش  به  گوش بار از سه

دشمنی و عداوتی شديد نسبت به نادر داشت، از سه   خان محمد
رنگ پرچم نادری، تنھا رنگ سرخ را بر گزيد و شير و 

د قرار خورشيد را در دايره بزرگ سفيدی که در ميان پرچم بو
 شير   در دست  بار شمشيری  نخستين  برای كه   تفاوت با اين. داد

  .  بود  شده قرارداده
  نايراکه به خان بابا معروف بود،  قاجار شاه  در عھد فتحعلی

   با شيری  سرخ  يكسره  پرچمی يكی.  شد  دوگانه  پرچمی دارای
ی صفحه  سراسر يش پرتوھا  كه  بر پشتی و خورشيد نشسته
  برایديگری پرچمی به رنگ سفيد که .  بود را پوشاندهپرچم 
 در .ورد استفاده قرار می گرفت م  و سياسی د ديپلماتيكمقاص

 از ورود سفير   روس  نقاش يكدر ھمان دوران،    كه تصويری
، ه كشيد  دربار تزار روس به»    شيرازی خان ابوالحسن  « ايران

 شير و خورشيد و شمشير،   به  منقوش رنگ  سفيد پرچمی
   شير پرچم آور اينكه  شگفتی نكته.   است  سفير در حركت پيشاپيش
 عھد   در پرچم  كه  در حالتی  داشت  دست  شمشير به  صلح زمان
  .  نبود  چنين جنگ
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  سه ھای  پرچم  ويژگی اميركبير از اينزا تقی خان رميسالھا بعد، 
 را   امروزی  پرچم  كرد و طرح استفاده  شاه   فتحعلی  دوره گانه 

  جانشين(  قاجار  شاه  محمد  بار در زمان  نخستين برای.  ريخت
  .  شد  خورشيد قرارداده ی بر با= تاجی )  شاه فتحعلی

   كهفتهر كار می   به  يا پرچم دو درفشی محمد شاه نيز   دورهدر 
و بر ) ار ذوالفق(    علی  حضرت  شمشير دو دم  يكی بر روی
 و   شاھی  درفش اول  پرچم . شيروخورشيد قرار داشت ديگری
 . بود  و نظامی  ملی  درفش دومی

   ويژه ، دلبستگی  ايران د تاريخاميركبير بزرگمرميرزا تقی خان 
  شاه   ناصرالدين  به پيوسته   و به  داشت افشار  نادرشاه  به یا

  اميركبير ھمان. بخواند نادر را   زندگی شرحکه كرد   می توصيه
از    پرچم اما دستور داد شكل ،  نادر را پذيرفت  پرچم ھای  رنگ

  سه  شكل برخBف. ( ددر آي  مستطيلحالت سه گوش به صورت 
 نوار  با يك  سفيد،  پرچم و سراسر زمينه )   در عھد نادرشاه گوشه 

  واری و ن  با=يی متر در گوشه  سانتی١٠   تقريبی  عرض سبز به
 شود و   دوخته  پرچم  پايينی  در قسمت  اندازه  ھمان  به رنگ  سرخ
  بدون  قرار گيرد،  پرچم  شير و خورشيد و شمشير در ميانه نشان
   ايران  پرچم ترتيب  بدين .جای گيرد خورشيد   بر با=ی جی تا آنكه
 . درآمد  ايرن  امروزی  پرچم  و فرم  شكل به تقريبا

   نھادن  و گردن  در ايران خواھی   مشروطه جنبش  با پيروزی
 ، شورا  مجلس تشكيلخواست مردم و رضايت    به شاه  مظفرالدين
  ن قانو  كار تدوين  به  و دوم  اول ھای  در مجلس  مردم نمايندگان
   اساسی  قانون  متمم م پنج در اصل. پرداختند   آن  و متمم اساسی
  :است  آمده
 شير   و ع4مت سرخسبز و سفيد و  ،  ايران  بيرق  رسمی الوان« 

   !ھمين.  » و خورشيد است
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Bاصل  اين  در تصويب  نمايندگان  كه  است مشخص كام  Bکام ، 
 قرار   ترتيب  به یي  اشارهکوچک ترين  زيرا . اند  بوده شتابزده
و در . نکرده اند آنھا   بودن  يا عمودی افقی و حتی  رنگھا گرفتن
 از  بر كداميكنيز، گفته نشده که شيروخورشيد د نشان مور

عBوه بر آن، .  قرار گيردی سه گانه و به چه شکل ممکنرنگھا
صحبتی در باره ی جھت صورت شير، حالت خوابيده يا ايستاده 

  !بودن و وجود يا عدم وجود شمشير نيز به ميان نيامده است
سه    در توجيه ن، روشنفکر و مترقی آن زما نوانديش نمايندگان

  ی ھا و براھين گوناگون استد=ل  به  در پرچم ر رفته كا  به رنگ
ايران کشوريست اس4می و چون    كه  ترتيب بدين.  شدند متوسل
   بنابراين  است  دين  اين  و رنگ  اس4م  دلخواه رنگ،  سبز رنگ

  . رد قرار گي  ايران  ملی  پرچم  سبز در با=ی شود رنگ پيشنھاد می
  
  
  
  
  
  
  
  

   رنگ  استناد شد كه  تاريخی  حقيقت  اين  سفيد به در مورد رنگ
از    كه  دينی یاقليت ،  است زرتشتيانی   مورد عBقهرنگ سفيد 

   و صفا زندگی  صلح  به در ايرانپيش تا کنون    سال ھزاران
سفيد رنگ   اينكهاز ھمه مھمتر !! حق آب و گل دارنداند و  كرده
خصائل پسنديده و انسان « .  است  و پاكدامنی آشتی ، صلحنماد 

دوستانه ای که جزء خصلت ھای ذاتی پيامبر اس4م، ائمه ی 
صفات نيکو و بشر ! معصومين و عامه ی مسلمانان است

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



  ٦٨

دوستانه ای که سال ھا پس از انق4ب مشروطيت، در دوران 
حکومت عدل علی و زمامداری فرزندان خلفش که ھمانا 

نيون وابسته به دستگاه خليفه گری شيعه باشند، به نحو روحا
بطور مطلوب به ثمر و شد شکوفا اس4می در ايران احسن 
ايرانی، و ستم کشيده ی توده ھای در بند به نحوی که ! نشست

ھمه آشتی جويی، پاکدامنی، صلح تجربه ی سی ساله ای از آن 
  ی، رنگاز اين رو» !دارندھا در خاطره طلبی و بشر دوستی 

  در مورد رنگ.  سبز قرار گيرد  در زير رنگمی بايستسفيد 
   اشاره  آن پاسداشتو  ان شھيد  خون  ارزش  به  نيز با اشاره سرخ
  . گرديد
 بودند   شده مجابھا قانع و    استد=ل  با اين نمايندگاناکثرت   وقتی

  ا به ر  سخن  حاضر در مجلس  بود، نوانديشان  مساعد شده و زمينه
   را اين  موضوع  شير و خورشيد كشاندند و اين  نشان موضوع

 ١٢٨٥  سال(  در مرداد   مشروطيت  انقBب  كردند كه  توجيه گونه
   يعنی.ه است رسيد  پيروزی به )   ميBدی١٩٠٦   شمسی ھجری
  اكثر ايرانيان  ديگر از سوی.  باشدشيرکه ھمانا  اسد  در برج
 از  ھستند و اسدهللابن ابيطالب   رو علی و پي  شيعه مسلمان

مرداد ی    نشانه شير ھمو از آنجا که .   است  علی  حضرت ابالق
، پس Rزم و واجب شرعی   شيعيان  اول امامی    نشانه  و ھم است

از ھمه مھمتر  و !و کفايی است که در وسط پرچم قرار گيرد
 ، بدانيمشيعيان   ل او امام و  پيشوا  شير را نشانه وقتیاينکه، 

در مورد .   بدھيم  دستش  شمشير ذوالفقار را نيز به  است Rزم
   مرداد به  ماه  در ميانه  مشروطه  انقBب خورشيد نيز چون

 و   نيرومندی  در اوج  ايام  و خورشيد در اينه رسيد پيروزی
 شير   خورشيد را نيز بر پشت كنيم  پيشنھاد می  خود است گرمای
  ھم ،باشد  علیی امام    نشانه خورشيد ھم و  شير  اين  كه كنيمسوار 
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 روز  عنی مرداد ي چھاردھمی    نشانه  مرداد و ھم ماهی   نشانه
  !يت مشروط پيروزی

 در   بطور رسمی  ايران  ملی  بار پرچم  نخستين  برای  ترتيب بدين
  . شد طرح م  ملی  و حاكميت تقBل نماد اس  عنوان  به  اساسی قانون

ايران ی يافته    نخستين پرچم سامان خورشيدی،١٣٣۴در سال 
مشروطه با ذكر شكل، رنگ و اندازه دوخته شد و انقBب پس از 
در اين پرچم سه  .قانون اساسی مشروطه مطابقت يافتبا مواد 
 سبز در با=، سفيد در ميانه و سرخ در پايين قرار ، رنگرنگ

ای  ر و خورشيد با رنگ قھوهداشت و در قسمت سفيد نقش شي
شير در كف دست چپ شمشيری داشت، سرش . نگاشته شده بود

خورشيد نيز چشم و ابرو داشته . به سمت راست و دم آن با= بود
ھمچنين خورشيد در  .شد ون آن پرتوھايی ديده میو در پيرام

 پرچمدرازای اين  .ر گرفته و در حال برآمدن بودپشت شير قرا
  .متر بوده است سانتی٦٤آن  و پھنای ١٠٤

 پيشنھاد   به  وزير وقت  نخست  منوچھر اقبال١٣٣٦  در سال
 و   وپرورش آموزش ،  خارجه ھای  وزارتخانه  از نمايندگان ھياتی
   را مشخص  ديگر پرچم  ابعاد و جزييات يی   بخشنامه  طی جنگ
 و   طول  در مورد تناسب١٣٣٧   در سال  ديگری بخشنامه. كرد
   اندكی  پرچم  مقرر گرديد طول  آن  صادر شد و طی  پرچم رضع

 . باشد  عرضش نيم و  برابر  از يك بيش
 ١٣۵٧  سالبيست و دوم بھمن ماه    از انقBب  پس سرانجام

   اسBمی  جمھوری  اساسی  قانون  ھجدھم  در اصلخورشيدی،
در مورد ،  ميBدی١٩٧٩خورشيدی برابر  ١٣٥٨   سال مصوب

  : است  شده  گفته مپرچ
پرچم رسمی ايران به رنگھای سبز و سفيد و سرخ با ع4مت « 

  . »است»  هللا اکبر «مخصوص جمھوری اس4می و شعار 
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عBمت مخصوص جمھوری اسBمی، به دليل راز و سّری    كه
که در آن نھفته است، کپی شده از نشان فرقه ای از سيک ھای 

 به نشانه ی بيست و دوم حاشيهی ھنديست و تعداد هللا اکبرھا
 ! بھمن ماه، بيست دوتاست
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