
 
 

 شير و خورشيد
 

 نشانی هزاران ساله
  

 .شير و خورشيد  نشان آيين ها و باورهای ايرانيان باستان است
  
  

 درفش کاويان

کاوه برای آن که مردم .  گردد بر می) ضحاک(ستم آژی دهاک برير ايران به وجود پرچم، به قيام کاوه آهنگر تنخستين اشاره در اسا

سپس کاخ فرمانرو را . شدند بشوراند، پيش بند چرمی خود را بر سر چوبی کرد و آن را باال گرفت تا مردم گرد او جمع  ضحاکبررا 

  .در هم کوبيد و فريدون را بر تخت شاهی نشانيد

وهر به آن افزودند، سرخ و بنفش آراستند و ُدر و گ فريدون نيز پس از آنکه فرمان داد تا پاره چرم پيش بند کاوه را با ديباهای زرد و

 نخستين رنگهای پرچم ايران زرد و سرخ و بنفش بود، بدون. پديد آمد" درفش کاويان  " آن را درفش شاهی خواند و بدين سان

به استناد تاريخ تا  . به تاريخ ره گشوده استافسانه  از استوره ودرفش کاويان. آنکه نشانه ای ويژه بر روی آن وجود داشته باشد

  .هخامنشيان پرچم ملی و نظامی ايران را درفش کاويان می گفتند  به ايران، بويژه در زمان ساسانيان وتازش تازيانپيش از 

 درفش کاويان از پوست پلنگ درست شده، به درازای دوازده ارش که اگر: نويسد الملوک می محمدبن جرير طبری در کتاب االمم و

آوريم، تقريبٌا پنج متر عرض و هفت متر   سانتی متر به حساب60ت تا بندگاه آرنج است هر ارش را که فاصله بين نوک انگشتان دس

  .به همين موضوع اشاره ميکند هب نيزلذابولحسن مسعودی در مروج ا. طول ميشود

ری بر ساسانيان از پوست شير يا پلنگ ساخته شده بود، بدون آنکه نقش جانو  تاريخی، درفش کاويان زمانکتاب هایبه روايت 

به ايران، در جنگی که در  تازش تازيانبه هنگام . هر پادشاهی که به قدرت می رسيد تعدادی جواهر بر آن می افزود .روی آن باشد

نزد عمربن " بهارستان " چون آن را همراه با فرش مشهور   درفش کاويان به دست آنان افتاد و،اطراف شهر نهاوند در گرفت

به نوشته  وی از بسياری گوهرها، ُدرها و جواهراتی که به درفش آويخته شده بود دچار شگفتی شد و دندخطاب خليفه مسلمانان، بر

بفرمود تا آن گوهرها را برداشتند و آن پوست را  امير المومنين سپس: " فضل اهللا حسينی قزوينی در کتاب المعجم مينويسد

  سوزانيدند

  ابومسلم خراسانی. پرچمی ويژه داشته اندقهرمانان ملی ايران زمين،  ازيران، بسياری در هنگامه ی  قيام های گسترده ی مردم در ا

دو را سياه جامگان و سرخ جامگان   به همين روی بود که طرفداران اين.رنگ پرچم بابک خرمی سرخ بود. پرچمی سياه رنگ داشت

 هيچ نقش و نگاری ،و نگارگری را حرام ميدانست تا سالها  از آنجائی که  اسالم تصويرپردازی. درفش المقنع سپيد بود.می خواندند

 .درفش ها تصوير نمی شد از جانداران بر روی

 شير و خورشيد

ايرانيان باستان بر اين باور بوده اند که بهروزی و فراوانی به مانند گاوی است که در غاری خفته و با ظهور رهايی بخشی کشته 

پس از پيدايش ميترا او را همانند شير می دانستند، همانگونه که بر سنگ نوشته . ور می گرددخواهد شد  و از خون او زمين بار

 . های کاخ آپادانا در تخت جمشيد می توان مشاهده نمود، شيری در نبرد با گاو، او را می کشد که اين شير همان ميترا می باشد



ايرانيان باستان  .ه می شود و نمونه ای از آن در موزه ی بريتانيا هستاين سنگواره و تنديس در بسياری از کليساهای اروپا نيز ديد

در ادبيات مزديسنا زرتشت .ناميده می شد) مسايا يا مسيح. مزدا( خورشيد را مظهر گرما، زندگی و جاودانگی می دانستند  که ميترا

.  نمادی ايرانی به دوران مهرگرايی باز می گرددپيدايش شير و خورشيد چونان. خورشيد را مظهر عظمت و اقتدار ايرانيان می داند

همين جا گفته باشم که نشان نازی ها که صليب يا چليپای شکسته نيز خوانده می شود نيز چيزی نيست مگر همان گردونه ی مهر يا 

 .ستسر ستون ها و نگاره های گوناگون در تخت جمشيد و کرمانشاه و همدان گواه  بر کهن بودن اين نقش ا.ميترا

  

 :چونان گواهی ارزشمند اين نوشته را بخوانيم

  

 های قديمی  شير و خورشيد در پرچم و سكه

 زاده  سيد محمدعلی جمال

 : برساند» هنر و مردم«هست آه شايد خالی از فايده  نباشد آه به عرض خوانندگان مجله ) پرچم(دو مطلب درباره بيرق

های عهد صفويه دانشمند محترم و هموطن معظم آقای ميرمهدی بديع مؤلف آتاب مستطاب  مقاله درباره بيرقپس از تحرير 

 در تهران به چاپ رسيده است عكس يك سكه براقم اين 1343آه بترجمه فاضل آامل آقای احمد آرام در سال » يونانيان و بربرها«

 .فرماييد سطور رسيده آه در اين صفحه مالحظه می

› 1»‹استاتر«هايی است آه  لندن است و از سكه» بريتيش موزيوم«اند يك سكه در جب اطالعاتی آه آقای بديع لطفًا به بنده نوشتهبمو

رسيده است و › 3‹ايران در آليكيه) ساتراب فرمانروا(›2»‹مازايوس« قبل از ميالد بنام 333نام دارد و در سال » دوريك«و يا 

 به خاك ايران در ايسوس حمله نمود همراه پادشاه 333 موقعی آه اسكندر مقدونی در اآتوبر سال مازايوس همان آسی است آه در

 . ايران داريوش سوم بود

. ای رفته بود در شرحی آه در همين اواخر به باستانشناس محترم آقای مصطفوی به تهران معروض افتاد درباره اين سكه هم اشاره

اند آه برای مزيد افادت در اينجا نقل   مرقوم داشته1344 اسفند 13تمند دارند شرحی در تاريخ ايشان نظر به لطفی آه در حق اراد

 : گردد می

ای از مازه آه فرمانروای عهد هخامنشی در آليكيه و بعدها سوريه و در پايان بابل بود خوشبختانه ديروز مخلص   راجع به سكه…«

دار قسمت  ايشان موزه. همكاری متمادی در خدمات باستانشناسی داشته و دارم مالقات آنمزاده بيانی را آه با ايشان  توانستم خانم ملك

ها   آه وارد خدمت در باستانشناسی شدند به قسمت سكه1316هستند و از سال » موزه ايران باستان«ها و مهرهای قديمی در  سكه

اند آه ضمن  نوشته»از قديميترين ازمنه تا دوره اشكانيانتاريخ سكه «پرداختند و شش سال پيش هم آتابی درباره سكه تحت عنوان 

 آتاب مزبور راجع به مازه و 133 و 81در صفحات .  منتشر شده است1339 در مهرماه 627انتشارات دانشگاه تهران به شماره 

 مزبور عينًا در اينجا نقل اند و مطالب زير را تا حدی آه درخور سؤال سرآار است از صفحات  های او اطالعات مفيدی چاپ آرده سكه

 : آنيم می

فرمانروايی آليكيه و ده سال حكومت  سوريه را داشت و بعد به › 4‹ قبل از ميالد328 تا 362مازه يا مازايوس  در حدود سال «

فت را زير پا فرمانروايی بابل منصوب شد و در دوره حكومت او بود آه اسكندر به بابل حمله نمود و اين مرد از برای حفظ مقام شرا

از آه ناجوانمردانه  تسليم شده بود › 1‹گذاشته و به استقبال اسكندر شتافت و اظهار اطاعت نمود و اسكندر هم سردار بزرگ داريوش

 …  قبل از ميالد باين سمت منصوب بود328پذيرفت و مانند گذشته حكومت بابل را باو واگذار آرد و مازه تا آخر عمر يعنی سال 

 : و به سه نوع استهای ا سكه

 ).  قبل از ميالد333تا 361از(هايی آه در آليكيه زده شده   سكه-اول

 .  ضرب سوريه-دوم

  …های آتن ضرب بابل است  آنهاييكه به تقليد چهار درهمی-سوم

 در محل فرمانروايی - چه آنهايی در سمت خود ابقا شدند و چه آنهايی آه اسكندر آنها را منصوب آرد-البته بسياری از فرمانروايان

 چنانكه -های مازه  سكه…محلی نداشتند ولی بعضی از آنها مانند همين مازه يعنی فرمانروای بابل سكه زدند خود اجازه ضرب سكه



خدای » زئوس«های سلوآيها  آه بعدها در سكه»  بعل«در سكه :  بدين وضع است-شرح آن در قسمت فرمانروايی هخامنشی گفته شد

شود و گاهی بر  ای نشسته و در پشت سكه نقش شيری آه در حال راه رفتن است ديده می ده شده است بروری چهارپايهيونانی خوان

ها عالمات مختلف مانند لنگر آشتی، ستاره، زنبور، يا يكی از حروف يونانی ديده ميشود آه ممكن است عالمت  روی اين نوع سكه

 . »ان باشكه در دوره او آن سكه ضرب شده استضرابخانه يا حرف اول اسم يكی از فرمانرواي

» هنر و مردم«مجله ) 1344خرداد و تيرماه (در شماره سی و دوم و سی و سوم » زاده بيانی خانم ملك«اند آه  آقای مصطفوی افزوده

 . ›2‹اند  نوشته» شرحی درباره سكه ای از مازه يكی از فرمانروايان هخامنشی«ای تحت عنوان  مقاله

ی مصطفوی نهايت امتنان را دارم آه قبول زحمت فرموده اين اطالعات سودمند را برای ارادتمند ارسال فرمودند و بسيار بسيار از آقا

خوشوقت شدم آه دوست قديمی ما سرآار بانو ملك زاده بيانی اين همه در اين رشته بسيار سودمند آه يكی از منابع و مآخذ 

ای آه در آغاز اين گفتار به چاپ  چيزی آه هست در عكس سكه. خبرت و بصيرت گرديده استرود صاحب  نگاری به شمار می تاريخ

زاده آن را ستاره  شود آه بانو ملك ای ديده می فرمايند در باالی تصوير شير ستاره مالحظه می» هنر و مردم«رسيده است و خوانندگان 

ت شايد بتوان اين سكه را يكی از قديمترين سند برای شير و خورشيد آه اند و شايد بتوان آن را خورشيد دانست و در اين صور دانسته

 . امروز هم در روی بيرق ايران است به شمار آورد و ما نيز به همين مالحظه آن را موضوع مطلب اول اين مقاله قرار داديم

ن به دست آمده که همگی گواه تاريخ امروزه اما سکه ها و سقال های بسياری در جيرفت و هليل رود و جاهای ديگر با اين نشا

 .باستانی اين نشان است و به روزگار مهرگرايی در ايران باستان می رسد

  

 :يافته های ديگر

قطعه سنگ ناحيه نمرودداغ که اکنون در موزه برلن . کاسه زرين که در سال هزاروسيصدوسی و هفت در تپه حسنلو بدست آمد

موزه لوور تنديسی از شيری نشسته که نيم حلقه ای  .  شير به نشانه ايران بر گاو نشان بابلتخت جمشيد و غلبه. نگهداری ميشود

 .پيکره معروف سنگ شيرهمدان از دوره اشکانی. مانند خورشيد بر پشت دارد

  

 :نشان شير و خورشيد بر درفش ايران در اشعار فردوسی

    

                         سرش ماه زرين غالفش بنفش         يکی زرد خورشيد پيکر درفش

                            بنزدش سواران زرينه کفش          درفش زده پيش او پيل پيکر

                          درخشان گهر در ميان درفش           بنفش يکی شير پيکر درفش

                      بر ان نيزه بر شيرزرين سر است         ببين ازدها پيکر استدرفشش 

       با بر اندر اورده زرين سرش          يکی گرگ پيکر درفش از برش

لت از همين روی هر ايا. در شاهانمه، آن نظام حکومتی که نشان داده می شود، گونه ای دولت های آزاد دودمانی و خودمختار است

                    .درفش ويژه خود را دارد و درفش کاويانی همواره با رستم است که پهلوان پهلوانان ايران است

                       

 پس از تازيان

محمود غزنوی  ميالدی که غزنويان، با شکست دادن سامانيان، زمام امور را در دست گرفتند، سلطان 976 خورشيدی 355در سال 

سپس در سال . آن يکسره سياه بود زردوزی کنند رای نخستين بار دستور داد نقش يک ماه را بر روی پرچم خود که رنگ زمينهب

مسعود غزنوی به انگيزه دلبستگی به شکار شير دستور داد نقش و نگار يک شير  سلطان)  ميالدی 1031(  خورشيدی 410

 .ر از روی پرچم ملی ايران برداشته نشد ماه شود و از آن پس هيچگاه تصوير شي جايگزين

 

 افزوده شدن نقش خورشيد بر پشت شير



نقش خورشيد بر پشت آمده بود، رسمی که به سرعت در  در زمان خوارزمشاهيان يا سلجوقيان سکه هائی زده شد که بر روی آن

دالوری  ارد، يکی اينکه چون شير گذشته از نمادمورد علت استفاده از خورشيد دو ديدگاه وجود د در. مورد پرچمها نيز رعايت گرديد

بلندی و گرمای خود است، به اين ترتيب همبستگی ميان  هم بوده و خورشيد در ماه مرداد در اوج) اسد ( و قدرت، نشانه ماه مرداد 

ايران داللت دارد و  ميترائيسم درنظريه ديگر بر تًاثير آئين مهرپرستی و . تابستان نشان داده می شود با ميانٌه) برج اسد ( خانه شير 

کهن ترجيح دادند خورشيد بر روی سکه ها و پرچم بر پشت شير  حکايت از آن دارد که به دليل تقدس خورشيد در اين آئين، ايرانيان

 قرار گيرد

 :ه استاما آنچه مربوط به پس از تازش تازيان است در کتاب تاريخچه شير و خورشيد زنده ياد احمد کسروی چنين آمد

ابن عبری تاريخ نگار دانشمند در کتاب مختصر الدول راه را برای افسانه سرايی و پندار ها بسته است و بدين گونه پيوستن شير و 

 :خورشيد را شرح می دهد

قمری به جای پدرش به پادشاهی  هجری 634غياث الدين کيخسرو، پسر عالء الدين کيکاووس و از پادشاهان سلجوقی که در سال 

می رسد، دختر پادشاه گرجستان را به همسری بر می گزيند و عاشق زيبايی رخسار او می گردد و تصميم می گيرد که نقش چهره او 

تيجه را بر سکه ها بنگارد، نزديکان وی به پاس اسالم او را از اين کار باز می دارند ولی وی بر تصميم خود پافشاری می کند در ن

تصميم گرفته می شود که خورشيد را به کنايه از چهره زيبای آن شاهزاده خانم بر فراز شير بنگارند که هم دلخواه کيخسرو انجام 

 .گرفته باشد و هم مرم به حقيقت ماجرا پی نبرند و پندارند که مقصود صورت طالع شاه بوده است

 وی در برابر يک زن را داشته است، اما همين مطلب وی باعث روشن ابن عبری در حالی که قصد نکوهش کيخسرو و ذم زبونی

 .شدن موضوع برای ما و حل معمای تاريخی چگونگی پيدايش شير و خورشيد شده است

چون ابن عبری دوران جوانی خود را در زمان کيخسرو گذرانيده است و زادگاهش نيز ملطيه يکی از شهرهای آسيای کوچک بوده، 

تاريخ سلجوقيان روم بويژه سرگذشت کيخسرو و جانشينان وی به خوبی آگاه است و از طرف ديگر چون يکی از از اين رو از 

مولفان دانشمند بوده که گزافه گويی نمی کرده است از اينجا می توان به درستی سخن وی اطمينان نمود که دارای ارزش تاريخی 

ش شير و خورشيد از کيخسرو بر جای مانده که استواری سخن اين نويسنده بسيار می باشد، از طرف ديگر سکه های بسياری با نق

را تائيد می کند و سکه شناسان تائيد می کنند که پيش از سکه های کيخسرو سکه ای با نقش شير و خورشيد ديده نشده است و اين 

 .سکه ها نخستين سکه ها با نقش شير و خورشيد می باشند

  

      

  

                                                              

  شماره يک از سکه های مغول است که گفتيم شير تنها را بکار می بردند

  زاده گرجیشماره دو از سکه های کيخسرو است با نقش شير و صورت شاه

  



پيش ازاين سکه های کيخسرو هرگز سکه ای بانقش  کسانيکه درفن سکه شناسی دست دارند می دانندکه: کسروی سپس می نويسد 

 نقش مزبورميباشد وچون ازهرحيث بانوشته ابن عبری درست می آيد .شيرو خورشيد ديده نشده واين سکه ها نخستين سکه با

 .زاده از دوران هخامنشی از آن سخن می گويد و در باال يادآور شديم از اين سکه ها کهن تر استکه آشکار است سکه ای که جمال

 

 تفصيل اين سخن آنکه از ناصر الدين شاه يکرشته  اکنون ميرسيم بدوره ای که شير و خورشيد نشان رسمی ايران می گردد

 از هر حيث مانند شير نشانهای امروزی است تاريخ اين  ولی فلوسهائی با نقش شير و خورشيد در دست هست که شير خوابيده

 . واين سالهاست1272فلوسها 

 وآن نزديکی ها زده شده ناگهان شير 1284 ولی در يکرشته فلوس های ديگر که نيز در دست است و چند سال پس از آن فلوسها در

 و آن نزديکی 1280 شمشير بدست گرفتن شير از سال بپاخواسته و برای نخستين بار شمشير بدست گرفته است از اينجا پيداست که

هاست وما گمان می کنيم که نشان رسمی ايران شدن شير خورشيد هم از همان زمان آغاز شده است بدين تفصيل که در زمانها ی 

ديم در زمان پيشين در ايران و ديگر دولت های مشرق اين رسم که هرکدام نشان خاصی برای خود داشته باشد نبوده چنانکه دي

 گذشته  صفويان و ديگران شکلهای گوناگون بکار ميرفته در زمان فتحعلی شاه که ديگر شکلها را از ميان برده بودند باز در درفشها

از شيرو خورشيد نقش ذوالفقار را هم بکار می برده اند وبر سکه ها مرغ و آفتاب را هم می نگاشته اند بهر حال اين يقين است که 

ناصر الد ين شاه که ايران با دولت های اروپا رابطه  ای باستان نشان دولتی باين معنی که امروز هست نبوده ليکن در زمان در قرنه

بسيار يافته ناچار شده که همچون آن دولت ها اين نيز نشان خاصی داشته باشد و برای اين کار گويا دو شکل ذوالفقار و شير 

شمشير را که به تنهائی نشان بوده بدست شير داده اند چيزی که هست بپاس شکوه امام تيغ دو وخورشيد پيشين را يکی کرده وآن 

 کرده که در همه جا بيک شکل نگارده شده وميشود  سر بدست شير نداده اند از همين زمان است که شير و خورشيد شکل ثابتی پيدا

و گردنش يالدار است و پيوسته ايستاده رويش بر گشته بسوی بدينسان که درهمه جا روی شير بسوی دست چپ و دمش بر انگيخته 

 .بيرون است

   

 :داستان شير و خورشيد سرخ

پس از تشکيل جمعيت صليب سرخ در کشورهای اروپايی به پيشنهاد هانری دونان سوئيسی کم کم کشورهای ديگری اقدام به تشکيل 

 آسيايی و مسلمانی بود که به پيشنهاد و پيگيری های دکتر عبداهللا بک از ترکيه از جمله کشورهای. اين جمعيت بشردوستانه کردند

تشکيل و » انجمن مرکزی کمک به زحمداران « معلمين مدرسه طبی لشکری اسالمبول و مساعدت مارکو پاشا انجمنی تحت عنوان 

بين المللی در مورد تشکيالت بين در ايران نيز نخستين کوشش برای ملحق شدن به کنوانسيون . به صليب سرخ جهانی ملحق شد

 و در دوران پادشاهی ناصرالدين شاه قاجار بر می گردد که ايران رسما 1291شوال /  م 1874المللی صليب سرخ به دسامبر سال 

 . ژنو را می پذيرد1864کنوانسيون مصوب 

 .پذيرش ايران متاسفانه هيچگونه اقدامی برای تشکيل موسسه ای که مجری اين کنوانسيون باشد صورت نمی گيردپس از 

شايد جدی ترين کوشش دولت ايران در اين زمينه به اعزام نماينده ای در زمان مظفر الدين شاه به سومين کنفرانس بين المللی 

 ی شود؛ بر می گردد شمسی در ژنو برگزار م1284صليب سرخ که در سال 

صمدخان فرزند آقا علی اکبر مکرم «  در اين کنفرانس صمدخان ممتاز السلطنه وزير مختار وقت ايران در پاريس حضور می يابد

وزير مختاری ) لنينگراد ( چون مستشار سفارت ايران در پطرسبورگ السلطنه و از کارکنان وزارت امور خارجه بوده که سمت هايی 

 ، وزير امور   صمد خان ممتاز السلطنه که به دستور مشير الدوله ايران در هلند و سفيری ايران در پاريس را به عهده داشته است

 نگرش جوامع اسالمی به نشان بين المللی خارجه وقت در کنفرانس بين المللی ژنو شرکت می کند نقش بسيار مهم و بسزای در تبيين

به عنوان نشان رسمی » شير و خورشيد سرخ « صليب سرخ داشت و دراين کنفرانس توانست؛ موافقت کنفرانس را به پذيرش نشان 

 .دولت ايران برای جمعيت خود اخذ نمايد
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