
 پارسیان دژ

 هخامنشي امپراتوري و شاهنشاهي زمان در پرچم

 

 سوپا  راس در كوه بودنود اي برافراشوته نشوانااي داراي بوزرگ داریووش و بزرگ كورش زمان در ایران ارتش گزنفون و هرودوت گفته به

 نزدیكوي در را  در شود آنجوا راهي و افتاد یونانیان از انتقام اندیشه به بزرگ خشیارشا كه زماني نویسد مي هرودوت . است گرفته مي قرار

 را كوار ایون تعبیور آنوان از و نموود صودا را دینوي موردان و موبودان و شود برافروختوه عالموت ایون از خشیارشوا و گرفوت خورشوید هلسوپونت

 . شد یونان روانه تر راسخ عزمي به او پس . نامیدند یونانیان براي بدهنگام عالمتي را خورشید شدن گرفته موبدان و پیشگویان . خواست

 

 بزرگ كورش شاهنشاهي ارتش شكوهمند درفش

 قورار نیوز  نوو  بور كوه اسوت گشوود  بالاواي بوا زریون عقوابي ایوران شاهنشا  درفش كه است نمود  اشار  خود آناباسیس كتاب در گزنفون *

 كشوورهاي بوا ایوران نبردهواي در كه است گشته واقع بلند اي نیز  سر بر و بود  شد  ساخته طال از درفش این مورخین گفته به .است گرفته

 . است آمد  مي در احتزاز به ایران ملي جشنااي در و دیگر

 ذكور بوود  او برابور خورشوید كوه عقوابي و موا  را بوزرگ كورش از پیش دور  در ایران بیرق میالدي دواز  قرن نامدار مورخ زوناراس *

 كنوت" . گوردد موي ایران ملت بزرگي و شكو  و قدرت نمادهاي از شیر و خورشید هخامنشي جااني شاهنشاهي دور  در بعدها . است كرد 

 سنگ به بنا . است ما ملي هاي نماد دیگر از نیز شیر . است دانسته ایران شاهنشاهي بودن نوراني و شكو  نماد را خورشید بر نیز "كورس

 از نشان شیر كه هستند باور این بر نیز اي عد  . است دیگر كشورهاي نماد دیگر حیوانات یا گاو و ایران نماد شیر جمشید تخت هاي نگار 

 . آید نمي نظر به منطقي زیاد كه دارد باار آمدن و زمستان رسیدن پایان به
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 بزرگ داریوش شاهنشاهي ارتش شكوهمند درفش

 در و اسوت شود  تصوور خورشوید چوون اهورامزدا اوستا از پار  هفت در . است ایران در جاوید عمر و ایزدي فر , شكو  مظار خورشید *

 از و نموودم سوفر دیگور دنیواي بوه سوپس اسوت نوشوته خوود كتواب در ارداویرافناموه . است شد  نامید  خداوند چشم نور و خورشید دیگر جاي

 . دیدم آنجا را خداوند پا  روان . رسیدم خورشید و نی  كردار جایگا  به آنگا  . كردم دیدن آسماناا

 داریوش شاهنشاهي ارتش نبرد از اي صحنه كه شد كشید  بیرون خاكاا زیر از موزائیكي پمپئي در واقع فاونو دل كازا در گذشته قرن در *

 آن وسوط كوه اسوت شود  رسم ارغواني یا قرمز رنگ به ایران ارتش درفش باستاني نقاشي این در . دهد مي نشان را گجتس  اسكندر با سوم

 . میگردد نگاداري موز  در و است دست در امروز  برجسته اثر این . است گرفته قرار زرین عقابي

 درفش كه پارسي سرباز ی  با یوناني ی  مبارز  جام این در . است شد  ساخته قدیم یونان در كه است موجود جامي پاریس لوور موز  در *

 پواي زیور بوه اینكه با پارسي مرد ولي است انداخته پاي زیر به را پارسي سرباز یوناني مرد . است بسته نقش است برافراشته را ایران ملي

 . شوود سورنگون كوه نگذاشوته و اسوت داشوته نگوا  بلنود را ( است كاویاني درفش به شبیه بسیار كه ) ایران پرچم هنوز ولي افتاد  یوناني مرد

 . شود سرنگون و بیافتند پاي زیر به نباید ملي نشان این شرایطي هیج در كه بود  این بر ایرانیان عقید  زیرا
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 ایرانیان درفش و پارسي مرد و یوناني مرد نبرد از شد  كشف جام

 اشكاني امپراتوري و شاهنشاهي زمان در پرچم

 ماند  جاي به آنان از كه اندكي اسناد همان و بودند نكرد  تبلیغ گسترد  را خود اقدامات و تاریخ اشكاني شاهنشاهان آنكه بدلیل بسیار اندو  با

 و معابود خراباواي از موورخین كوه آنچه ولي . است اند  بسیار بار  این در ما اطالعات گشت نابود ساساني شاهنشاهي دودمان توسط است

 بودون هوا پوارت . است بود  شد  مزین نقر  و طال با احتماال و بنفش ایران كشوري و شاهنشاهي ارتش درفش اند آورد  بدست آنان كاخااي

 غبطوه بیورق ایون شوكو  بور خوود كتوب در بارهوا رومیوان زیورا . انود بوود  شوكوهمند بسیار ابریشمي بیرقي داراي میالدي دوم قرن در تردید

 در عقاب هستند باور این بر اي عد  كه است داشته قرار بلند اي نیز  باالي در درفش این . بود  بسته نقش اژدهایي نقش آن روي اند خورد 

 . است بود  كشوري شكو  و قدرت مظاهر از نیز اشكانیان زمان

 : ساساني امپراتوري و شاهنشاهي زمان در پرچم

 شد  مي برافراشته ها كشي لشگر و تاجگذاري هنگام در كه است ماند  جاي به ملي بیرق چندین , ساساني شاهنشاهان هاي نگار  سنگ در

 درفوش و نموود گشوایي رموز آنورا هرتزفلود پرفسوور . است دوم شاهپور شاهنشا  به متعلق كه دارد وجود اي نگار  سنگ بیشابور در . است

 . داد تشخیص دراز اي پارچه با بلند بیرقي روزگار آن در را ایران ملي

 

 بیشابور در كاویاني درفش و ساساني هاي كتیبه از اي نقاشي

 نبورد وارد اند خواسته مي ایرانیان وقتي : است نوشته ساساني شاهنشاهان زمان در ایران بیرق مورد در رومي نامدار مورخ مارسلن آمین

 . شد مي كارزار وارد سپا  راس در شاهنشا  خود مواردي در و نمودند مي بلند را خود آتشین بیرق شوند دشمنان با
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 كوچ  اي حلقه آن باالي در . بود گردید تشكیل بود  شد  آویخته آن به ضخیم شرار  دو كه بلند افقي میله ی  از چاارم بارام شاهنشا  پرچم

 باطن در ولي داشتند خود مخصوص درفش ساساني زمان در ایران شاهنشاهان از ی  هر كه گفت میتوان عبارتي به . داشت قرار

 . است كاویاني درفش همان شبیه كل در و یكدیگر به شبیه همگي

 

 كاویاني ملي درفش

 نامیود  موي گند را ساساني شاهنشاهي ارتش هاي قسمت از كدام هر : است نوشته ایران بیرق دربار  ساسانیان تاریخ كتاب در كریستنسن *

 كوه انود داشوته خواصوي بیورق ( سوپا  از قسومتي یوا ) درفوش هر . اند میخواند  وشت را كوچكتر آن از و درفش آنرا از كوچكتر تقسیمات اند

 كوه انود نشسوته مي زرین تختي بروي سپا  میان در شاهنشاهان از بعضي . است داشته قرار بلند اي میله فراز بر كه است بود  مربعي شبیه

 . اند داشته قرار ارتش راس در اسب بر سوار دیگر بعضي و بود  آمد  در احتزاز به وي تخت كنار در گوناگوني درفشااي

 بوا اول شاهپور دهد مي نشان را ایران شاهنشا  برابر در ( والرین ) روم امپراتور افتادن خا  به صحنه كه رستم نقش ارزشمند كتیبه در *

 ایون پشت در . نمود  پوزش درخواست و افتاد  خا  به برابرش در روم امپراتوري و است نشسته اسبي روي بر مانند بي شكوهي و قدرت

 . است ایران درفش و بیرق همان كه شود مي دید  دار موج اي پارچه شاهپور نقش پشت در و نگار  سنگ

 تازيان يورش از پس ايران بيرق

 ايران قدرت و ملي نماد شير

 

 ( بزرگ كورش شاهنشاهي زمان در ) پاسارگاد در شد  كشف سنگي شیر تندیس
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 ( بزرگ داریوش شاهشناهي زمان در ) دیگر اقوام با ایراني شیر نبرد تندیس

 

 دارد دیگر كشورهاي بر ایران برتري از نشان كه پرسپولیس تراشیااي سنگ

 مربووط ملي اثر این پیشینه ترین كان . دارد كان بسیار اي سابقه كه است ایران ملي هاي نشاناا از دیگر یكي گمان بي نیز خورشید و شیر

 ایون در . اسوت كورد  موي سولطنت مویالد از پیش سال 0541 حدود در كه است میتاني پادشا  تر سوسه پادشا  به مربوط است اي استوانه به

 هخامنشان دیگر آثار . است واقع آن طرفین در شیر دو و دارد قرار آن وسط در اي میله و است نمایان گشود  بالي با خورشید شكل استوانه

 داننود موي خوود بوراي را حیوانات از نمادي كشورها از بسیار كه همانطور . دارد ایران كشور قدرت از نشان شیر از نگار  سنگ چندین و

 و انود برگزیود  را بوود  قودرت نمواد و احتورام موورد نیوز باسوتاني شاهنشواهان و گذشته در كه را باستاني خورشید و شیر اسالم از پس ایران

 . دانند مي ایران ملي نماد تناا آنرا ایرانیان از بسیاري هم امروز 
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 خورشید و شیر نماد دربار  میالد از پیش 0541 سال به میتانی پادشا  استوانه

 

 میالد از پیش 511 سال با – گراد لنین آرمیتاژ موز  – باستانی خورشید و شیر و میترا تندیس ارزشمند نگار 

 

 .شد کشف اردستان مااباد در سنگ همین شبیه . است قارودی شکرهللا نام به پالوانی به متعلق و دارد کمر در شمشیری که شیری پیکر

 ايران پرچم روي بر تصوير نخستين



 پارسیان دژ

 بوراي غزنوي محمود سلطان گرفتند، دست در را امور زمام سامانیان، دادن شكست با غزنویان، كه میالدي 679 خورشیدي 544 سال در

 خورشیدي 501 سال در سپس .كنند زردوزي بود سیا  یكسر  آن زمینه رنگ كه خود پرچم روي بر را ما  ی  نقش داد دستور بار نخستین

 پس آن از و شود ما  جایگزین شیر ی  نگار و نقش داد دستور شیر شكار به دلبستگي انگیز  به غزنوي مسعود سلطان ( میالدي0150)

 . میالدي 0676 سال در ایران انقالب تا نشد برداشته ایران ملي پرچم روي از شیر تصویر هیچگا 

 شير پشت بر خورشيد نقش شدن افزوده

 موورد در سورعت بوه كوه رسومي بوود، آمود  پشوت بور خورشوید نقش آن روي بر كه شد زد  هائي سكه سلجوقیان یا خوارزمشاهیان زمان در

 قودرت، و دالوري نمواد از گذشوته شویر چون اینكه یكي دارد، وجود دیدگا  دو خورشید از استفاد  علت مورد در .گردید رعایت نیز پرچماا

 بورج ) شویر خانوه میان همبستگي ترتیب این به است، خود گرماي و بلندي اوج در مرداد ما  در خورشید و بود  هم ( اسد ) مرداد ما  نشانه

 كه دارد آن از حكایت و دارد داللت ایران در میترائیسم و مارپرستي آئین تاًثیر بر دیگر نظریه .شود مي داد  نشان تابستان ی میانه با ( اسد

 گیرد قرار شیر پشت بر پرچم و ها سكه روي بر خورشید دادند ترجیح كان ایرانیان آئین، این در خورشید تقدس دلیل به

 صفويان دوران در پرچم

 نقش خود پرچم روي بر اول طاماسب شا  و اول اسماعیل شا  تناا بودند حاكم ایران بر سال 051 حدود كه صفویان سلسله شاهان میان در

 زاد  خوود چوون نیوز طاماسوب شوا  .داشت قرار ما  تصویر آن باالي بر و بود رنگ سبز یكسر  اسماعیل شا  پرچم .نداشتند خورشید و شیر

 سكه بر هم و پرچماا روي بر هم را ( حمل برج نماد ) گوسفند تصویر خورشید و شیر جاي به داد دستور بود ( حمل برج ) فروردین ما  ی

 البتوه .كردنود موي زردوزي آن روي بور را خورشوید و شیر و بود رنگ سبز صفویان حاكمیت دوران ی بقیه در ایران پرچم .كنند ترسیم ها

 بعضوي در .بیننود  سووي بوه رو گوا  و نیمرخ گا  بود ، نشسته گه شیر نبود ، یكسان پرچماا این ی همه در شیر قرارگرفتن طرز و موقعیت

 نوو  هاي بیرق او استفاد  فرانسوي جاانگرد شاردن ژان ی نامه سیاحت استناد به .آن به چسبید  گا  و بود  جدا شیر از خورشید هم موارد

 بوه .اسوت بوود  رسوم صوفویان دوران در بوود ، خورشوید و شویر یا علي دوسر شمشیر تصویر و قرآن از اي آیه آن روي بر كه باری  و تیز

 چاارگوش نه بود  گوشه سه ، تازیان پرچم مانند قاجارها، زمان تا ایران پرچم كه آید مي نظر

 افشار نادرشاه عهد در پرچم

 

 .كنود متحود و یكپارچوه دیگور بوار سواخته، رهوا الطوایفي ملو  حكومت از را ایران عظیم كوششي با توانست بود ساخته خود مردي كه نادر

 چوین مورز توا شورق از و بغوداد و كركوو  و موصول توا غورب از و بخارا، و سمرقند و خوارزم تا شمال از دهلي، تا جنوب سوي از او سپا 

 .آمد بوجود ایران نظامي و ملي پرچم در خور در تغییراتي كه بود دور  همین در . نمود كوتا  ایران از را افغاناا تجاوز او .كرد روي پیش
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 وجوود هوم خورشوید و شویر تصوویر آن روي بور و شود موي سواخته زرد و سورخ ابریشوم از نادرشا  دوران در سلطنتي بیرق یا شاهي درفش

 خورشیدي كه داشته رفتن را  حال در و نیمرخ حالت در شیري با سرخ و سفید و سبز رنگ سه زمان این در ایرانیان ملي درفش اما داشت

 محمود بوا وي جنوگ از كوه تصوویري در نوادر سوپاهیان " هللا المو  " :بوود نوشوته خورشوید دایور  درون در و بوود آن پشوت بور آمود  بور نیموه

 قسومت در و رنوگ سوبز نوواري آن بواالئي گوشوه در كوه دارنود دسوت در سوفید رنگ با گوش سه بیرقي شد ، كشید  هند، پادشا  گوركاني،

 " بازهم آن خورشید دایر  درون و است رفتن را  حال در نیمرخ صورت به برافراشته دم با شیري .است شد  دوخته سرخ نواري آن پائیتي

 كوه بوود زموان این در زیرا .است ایران فعلي رنگ سه پرچم مادر نادر عاد رنگ سه پرچم گفت میتوان اساس این بر .است آمد  " هللا الم 

 .بودند گوشه سه پرچماا هنوز چند هر آمد، ملي و نظامي هاي پرچم روي بر رنگ سه این بار نخستین براي

 

 افشار شا  نادر ارتش از آمد  بدست سپر

 گوشه چهار پرچم قاجارها، ی دوره
 و تجزیه و فروپاشي مرز به ایران و است بود  ایران تاریخي هاي دور  ترین ننگین از یكي گفت میتوان كه قاجار دور  در

 چند قاجاریان، سلسله سر قاجار، آغامحمدخان دوران در و شد نائل دیگر گرفتاري هزاران و مذهبي ساختگي هاي خرافات

 و یافت تغییر چاارگوشه به گوشه سه از بار نخستین براي آن شكل كه این یكي شد، داد  پرچم رنگ و شكل در اساسي تغییر
 رنگ تناا و برداشت را نادري پرچم سرخ و سفید و سبز رنگ سه داشت نادر با كه دشمني دلیل به آقامحمدخان كه این دوم

 معمول رسم به خورشید و شیر تصویر آن در كه بود پرچم این میان در بزرگي رنگ سفید دایر  .گذارد پرچم روي را سرخ
 شد  داد  قرار شیر دست در شمشیري بار نخستین براي كه بارز تفاوت این با داشت وجود

 بر خورشید و نشسته شیري با سرخ یكسر  پرچمي یكي .شد دوگانه پرچمي داراي ایران قاجار، شا  فتحعلي عاد در .بود
 حالي در داشت بدست شمشیر صلح زمان پرچم شیر كه این آور شگفتي نكته .بود پوشاند  را آن سراسر آن پرتوهاي كه پشت

 در .نبود چنین جنگ عاد پرچم در كه
 نقاش ی  كه تصویري در .شد مرسوم سیاسي و دیپلماتی  مقاصد براي رنگ سفید پرچم از استفاد  كه بود شا  فتحعلي زمان
 و شیر به منقوش رنگ سفید پرچمي كشید ، روس تزار دربار به " شیرازي خان ابوالحسن " ایران سفیر ورود از روس

 فتحعلي ی دور ی  گانه سه هاي پرچم ویژگي این از امیركبیر بعد، سالاا .است حركت در سفیر پیشاپیش شمشیر، و خورشید
 تاجي ( شا  فتحعلي جانشین ) قاجار محمدشا  زمان در بار نخستین براي .ریخت را امروزي پرچم طرح و كرد استفاد  شا 
 امام سر دو شمشیر یكي روي بر كه است رفته مي كار به پرچم یا درفش دو هم دور  این در .شد داد  قرار خورشید باالي بر

 ملي درفش دومي و شاهي درفش اول پرچم كه داشت قرار خورشید و شیر دیگري بر و علي
 چنین ایران پرچم دربار  كه شد تدوین اي نامه نظام قاجار شا  محمد زمان در قمري هجري 2121 سال در بود نظامي و

 هم و است بود  متداول خورشید و شیر نشان هم را ایران دولت . اند داد  ترتیب نشاني دولتي هر براي پس : است نوشته
 شگفت نیروي و آفتاب نشان زیرا بود  عالمت همین زرتشت زمان از بیشتر بلكه سال هزار سه قریب . است همین نیز اكنون
 شمس حركت و است واقع چاارم اقلید در ایران شارهاي اكثر آنكه براي هم و قدرت از نشان هم شیر و است خداوند انگیز

 " است برقرار امروز سابق قرار همان و ندادهاند تغییر را خورشید و شیر جات این از است چاارم فل  در هم
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