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 تاريخچه تکامل پرچم ايران

  
   پيشينه

  نخستين تصوير بر روي پرچم ايران بعد از اسالم
  افزوده شدن نقش خورشيد بر پشت شير

   پرچم در دوران صفويان
  پرچم در عهد نادرشاه افشار
  دوره قاجارها پرچم چهارگوشه

  اميرکبير و پرچم ايران
  انقالب مشروطيت و پرچم ايران

 پرچم بعد از انقالب

  
  پيشينه

نخستين اشاره در تاريخ اساطير ايران به وجود پرچم، به قيام کاوه آهنگر عليه ظلم و ستم آژي 
وه براي آن که مردم را عليه ضحاک بشوراند، پيش بند در آن هنگام کا .بر ميگردد) ضحاک(دهاک

سپس کاخ فرمانرواي . چرمي خود را بر سر چوبي کرد و آن را باال گرفت تا مردم گرد او جمع شدند
  . خونخوار را در هم کوبيد و فريدون را بر تخت شاهي نشانيد

ديباهاي زرد و سرخ و بنفش آراستند  فريدون نيز پس از آنکه فرمان داد تا پاره چرم پيش بند کاوه را با
. پديد آمد" درفش کاويان " و ُدر و گوهر به آن افزودند، آن را درفش شاهي خواند و بدين سان 

نخستين رنگهاي پرچم ايران زرد و سرخ و بنفش بود، بدون آنکه نشانه اي ويژه بر روي آن وجود 
تناد تاريخ تا پيش از حمله اعراب به درفش کاويان صرفًا افسانه نبوده و به اس. داشته باشد

 بويژه در زمان ساسانيان و هخامنشيان پرچم ملي و نظامي ايران را درفش کاويان مي گفتند،  ايران،
  . هر چند اين درفش کاوياني اساطيري نبوده است



 

  تاريخچه تکامل پرچم ايران                 

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

پلنگ درفش کاويان از پوست : نام االمم و الملوک مينويسد طبري در کتاب تاريخ خود به محمدبن جرير
درازاي دوازده ارش که اگر هر ارش را که فاصله بين نوک انگشتان دست تا بندگاه  درست شده، به

ابولحسن . طول ميشود  سانتي متر به حساب آوريم، تقريبٌا پنج متر عرض و هفت متر٦٠آرنج است 
  . مسعودي در مروج اهب نيز به همين موضوع اشاره ميکند

رفش کاويان زمان ساسانيان از پوست شير يا پلنگ ساخته شده بود، به روايت اکثر کتب تاريخي، د
هر پادشاهي که به قدرت مي رسيد تعدادي جواهر بر آن . بدون آنکه نقش جانوري بر روي آن باشد

به هنگام حملٌه اعراب به ايران، در جنگي که در اطراف شهر نهاوند در گرفت درفش کاويان . مي افزود
نزد عمربن خطاب خليفه " بهارستان " و چون آن را همراه با فرش مشهور به دست آنان افتاد 

مسلمانان، بردند وي از بسياري گوهرها، ُدرها و جواهراتي که به درفش آويخته شده بود دچار 
امير المومنين : " شگفتي شد و به نوشته فضل اهللا حسيني قزويني در کتاب المعجم مينويسد

  ".را برداشتند و آن پوست را سوزانيدند سپس بفرمود تا آن گوهرها 

 مسلمان، ايرانيان تا دويست سال هيچ درفش يا پرچمي نداشتند و -با فتح ايران به دست اعراب 
تنها دو تن از قهرمانان ملي ايران زمين، يعني ابومسلم خراساني و بابک خرم دين داراي پرچم 

 بود که طرفداران  بک سرخ رنگ به همين روي ابومسلم پرچمي يکسره سياه رنگ داشت و با .بودند
از آنجائي که علماي اسالم تصويرپردازي و . اين دو را سياه جامگان و سرخ جامگان مي خواندند

نگارگري را حرام ميدانستند تا سالهاي مديد هيچ نقش و نگاري از جانداران بر روي درفش ها تصوير 
  .نمي شد

   

  
  ننخستين تصوير بر روي پرچم ايرا

که غزنويان، با شکست دادن سامانيان، زمام امور را در )  ميالدي ٩٧٦(  خورشيدي ٣٥٥در سال 
دست گرفتند، سلطان محمود غزنوي براي نخستين بار دستور داد نقش يک ماه را بر روي پرچم خود 

)  ميالدي ١٠٣١(  خورشيدي ٤١٠سپس در سال . که رنگ زمينه آن يکسره سياه بود زردوزي کنند
سلطان مسعود غزنوي به انگيزه دلبستگي به شکار شير دستور داد نقش و نگار يک شير جايگزين 
ماه شود و از آن پس هيچگاه تصوير شير از روي پرچم ملي ايران برداشته نشد تا انقالب ايران در 

  ).  ميالدي١٩٧٩(سال 

  افزوده شدن نقش خورشيد بر پشت شير

ان سکه هائي زده شد که بر روي آن نقش خورشيد بر پشت آمده در زمان خوارزمشاهيان يا سلجوقي
 در مورد علت استفاده از خورشيد دو  .بود، رسمي که به سرعت در مورد پرچمها نيز رعايت گرديد

هم ) اسد ( نشانه ماه مرداد  نماد دالوري و قدرت، ديدگاه وجود دارد، يکي اينکه چون شير گذشته از
رداد در اوج بلندي و گرماي خود است، به اين ترتيب همبستگي ميان خانه بوده و خورشيد در ماه م

 نظريه ديگر بر تًاثير آئين مهرپرستي  .با ميانٌه تابستان نشان داده مي شود) برج اسد ( شير 
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دارد که به دليل تقدس خورشيد در اين آئين، ايرانيان  ميترائيسم در ايران داللت دارد و حکايت از آن و

پرچم در دوران . روي سکه ها و پرچم بر پشت شير قرار گيرد جيح دادند خورشيد برکهن تر
 صفويان

 سال بر ايران حاکم بودند تنها شاه اسماعيل اول و ٢٣٠در ميان شاهان سلسله صفويان که حدود 
پرچم شاه اسماعيل يکسره . شاه طهماسب اول بر روي پرچم خود نقش شير و خورشيد نداشتند

(  ماه فروردين  شاه طهماسب نيز چون خود زادًه. ود و بر باالي آن تصوير ماه قرار داشتسبز رنگ ب
را هم بر روي ) نماد برج حمل ( بود دستور داد به جاي شير و خورشيد تصوير گوسفند ) برج حمل 

و  پرچم ايران در بقيًه دوران حاکميت صفويان سبز رنگ بود  .پرچمها و هم بر سکه ها ترسيم کنند
البته موقعيت و طرز قرارگرفتن شير در همًه اين . شير و خورشيد را بر روي آن زردوزي مي کردند

 در بعضي موارد  . نشسته بوده، گاه نيمرخ و گاه رو به سوي بيننده پرچمها يکسان نبوده، شير گه
دن جهانگرد  به استناد سياحت نامًه ژان شار  .هم خورشيد از شير جدا بوده و گاه چسبيده به آن

فرانسوي استفاده او بيرق هاي نوک تيز و باريک که بر روي آن آيه اي از قرآن و تصوير شمشير دوسر 
به نظر مي آيد که پرچم ايران تا زمان . علي يا شير خورشيد بوده، در دوران صفويان رسم بوده است

 .قاجارها، مانند پرچم اعراب، سه گوشه بوده نه چهارگوش

 نادرشاه افشارپرچم در عهد 

نادر که مردي خود ساخته بود توانست با کوششي عظيم ايران را از حکومت ملوک الطوايفي رها 
سپاه او از سوي جنوب تا دهلي، از شمال تا خوارزم و سمرقند . ساخته، بار ديگر يکپارچه و متحد کند

در همين دوره بود . روي کردو بخارا، و از غرب تا موصل و کرکوک و بغداد و از شرق تا مرز چين پيش 
 درفش شاهي يا بيرق سلطنتي در  .که تغييراتي در خور در پرچم ملي و نظامي ايران بوجود آمد

دوران نادرشاه از ابريشم سرخ و زرد ساخته مي شد و بر روي آن تصوير شير و خورشيد هم وجود 
رخ با شيري در حالت نيمرخ و درفش ملي ايرانيان در اين زمان سه رنگ سبز و سفيد و س داشت اما

در حال راه رفتن داشته که خورشيدي نيمه بر آمده بر پشت آن بود و در درون دايره خورشيد نوشته 
سپاهيان نادر در تصويري که از جنگ وي با محمد گورکاني، پادشاه هند، کشيده " المک اهللا  "  :بود

گوشًه باالئي آن نواري سبز رنگ و در شده، بيرقي سه گوش با رنگ سفيد در دست دارند که در 
شيري با دم برافراشته به صورت نيمرخ در حال راه . قسمت پائيتي آن نواري سرخ دوخته شده است

بر اين اساس ميتوان گفت . آمده است" المک اهللا "  خورشيد آن بازهم  رفتن است و درون دايره
زيرا در اين زمان بود که براي نخستين . استپرچم سه رنگ عهد نادر مادر پرچم سه رنگ فعلي ايران 

  .بار اين سه رنگ بر روي پرچم هاي نظامي و ملي آمد، هر چند هنوز پرچمها سه گوشه بودند

   قاجارها، پرچم چهار گوشهءدوره

و رنگ پرچم داده  در دوران آغامحمدخان قاجار، سر سلسلًه قاجاريان، چند تغيير اساسي در شکل
ل آن براي نخستين بار از سه گوشه به چهارگوشه تغيير يافت و دوم اين که شد، يکي اين که شک

آغامحمدخان به دليل دشمني که با نادر داشت سه رنگ سبز و سفيد و سرخ پرچم نادري را 
دايره سفيد رنگ بزرگي در ميان اين پرچم بود که در آن . برداشت و تنها رنگ سرخ را روي پرچم گذارد
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د به رسم معمول وجود داشت با اين تفاوت بارز که براي نخستين بار شمشيري تصوير شير و خورشي
يکي . در عهد فتحعلي شاه قاجار، ايران داراي پرچمي دوگانه شد.  بود در دست شير قرار داده شده

پرچمي يکسره سرخ با شيري نشسته و خورشيد بر پشت که پرتوهاي آن سراسر آن را پوشانده 
ر اين که شير پرچم زمان صلح شمشير بدست داشت در حالي که در پرچم عهد نکته شگفتي آو. بود

 در زمان فتحعلي شاه بود که استفاده از پرچم سفيد رنگ براي مقاصد ديپلماتيک و  .جنگ چنين نبود
" ابوالحسن خان شيرازي " در تصويري که يک نقاش روس از ورود سفير ايران . سياسي مرسوم شد

س کشيده، پرچمي سفيد رنگ منقوش به شير و خورشيد و شمشير، پيشاپيش به دربار تزار رو
سالها بعد، اميرکبير از اين ويژگي پرچم هاي سه گانًه دورًه فتحعلي شاه . سفير در حرکت است

جانشين ( براي نخستين بار در زمان محمدشاه قاجار . استفاده کرد و طرح پرچم امروزي را ريخت
در اين دوره هم دو درفش يا پرچم به کار مي . باالي خورشيد قرار داده شدتاجي بر ) فتحعلي شاه 

قرار داشت که  خورشيد بر ديگري شير و رفته است که بر روي يکي شمشير دو سر حضرت علي و
  .پرچم اول درفش شاهي و دومي درفش ملي و نظامي بود

  اميرکبير و پرچم ايران

  
خ ايران، دلبستگي ويژه اي به نادرشاه داشت و به همين سبب ميرزا تقي خان اميرکبير، بزرگمرد تاري

اميرکبير همان رنگ . بود که پيوسته به ناصرالدين شاه توصيه مي کرد شرح زندگي نادر را بخواند
بر خالف شکل سه گوشه در ( هاي پرچم نادر را پذيرفت، اما دستور داد شکل پرچم مستطيل باشد 

 سانتي متر در ١٠ پرچم سفيد، با يک نوار سبز به عرض تقريبي و سراسر زمينًه) عهد نادرشاه 
گوشه باالئي و نواري سرخ رنگ به همان اندازه در قسمت پائين پرچم دوخته شود و نشان شير و 

بدين . خورشيد و شمشير در ميانه پرچم قرار گيرد، بدون آنکه تاجي بر باالي خورشيد گذاشته شود
  .ه شکل و فرم پرچم امروزي ايران درآمدترتيب پرچم ايران تقريبٌا ب

  انقالب مشروطيت و پرچم ايران

با پيروزي جنبش مشروطه خواهي در ايران و گردن نهادن مظفرالدين شاه به تشکيل 
 نمايندگان مردم در مجلس هاي اول و دوم به کار تدوين قانون اساسي و متمم آن مي  مجلس،
الوان رسمي بيرق ايران، سبز و سفيد و سرخ : " ي آمده بوددر اصل پنجم متمم قانون اساس. پردازند

، کامال مشخص است که نمايندگان در تصويب اين اصل شتابزده بوده "و عالمت شير و خورشيد است
اشاره اي به ترتيب قرار گرفتن رنگها، افقي يا عمودي بودن آنها، و اين که شير و خورشيد    زيرا. اند

همچنين دربارًه وجود يا عدم وجود شمشير يا جهت . ار گيرد به ميان نيامده بودبر کدام يک از رنگها قر
 به نظر مي رسد بخشي از عجلًه نمايندگان به دليل وجود شماري  .روي شير ذکري نشده بود

نمايندگان نوانديش در توجيه . حرام مي دانستند روحاني در مجلس بوده که استفاده از تصوير را
فته در پرچم به استدالالت ديني متوسل شدند، بدين ترتيب که مي گفتند رنگ سبز، رنگهاي به کار ر

پرچم  رنگ سبز در باالي رنگ دلخواه پيامبر اسالم و رنگ اين دين است، بنابراين پيشنهاد مي شود
رنگ  حقيقت تاريخي استناد شد که رنگ سفيد رنگ سفيد نيز به اين در مورد. قرار گيرد ملي ايران

 زندگي کرده اند و  ًه زرتشتيان است، اقليت ديني که هزاران سال در ايران به صلح و صفاعالقمورد 
 در  .سبز قرار گيرد رنگ سفيد نماد صلح، آشتي و پاکدامني است و الزم است در زير اين که
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حسين و جان باختگان انقالب  نيز با اشاره به ارزش خون شهيد در اسالم، بويژه امام رنگ سرخ مورد
وقتي نمايندگان روحاني با اين . پاسداشت خون شهيدان اشاره گرديد شروطيت به ضرورتم

نوانديشان حاضر در مجلس سخن را به  استدالالت مجباب شده بودند و زمينه مساعد شده بود،
 مشروطيت  اين گونه توجيه کردند که انقالب نشان شير و خورشيد کشاندند و اين موضوع را موضوع
از ). شير(به پيروزي رسيد يعني در برج اسد)  ميالدي١٩٠٦ هجري شمسي ١٢٨٥سال ( در مرداد

حضرت علي  سوي ديگر چون اکثر ايرانيان مسلمان شيعه و پيرو علي هستند و اسداهللا از القاب
است، بنابراين شير هم نشانًه مرداد است و هم نشانًه امام اول شيعيان در مورد خورشيد نيز چون 

طه در ميانًه ماه مرداد به پيروزي رسيد و خورشيد در اين ايام در اوج نيرومندي و گرماي انقالب مشرو
خورشيد هم  خود است پيشنهاد مي کنيم خورشيد را نيز بر پشت شير سوار کنيم که اين شير و

مشروطه  چهاردهم مرداد يعني روز پيروزي نشانًه علي باشد هم نشانًه ماه مرداد و هم نشانًه
ذوالفقار را نيز  بدانيم الزم است شمشير  و البته وقتي شير را نشانًه پيشواي امام اولخواهان

 بدين ترتيب براي اولين بار پرچم ملي ايران به طور رسمي در قانون اساسي به   .بدستش بدهيم
 منوچهر اقبال، نخست وزير وقت به ١٣٣٦سال  در. حاکميت ملي مطرح شد نماد استقالل و عنوان
هاد هيًاتي از نمايندگان وزارت خانه هاي خارجه، آموزش و پرورش و جنگ طي بخش نامه اي پيشن

طول و   در مورد تناسب١٣٣٧ سال  بخش نامًه ديگري در. ابعاد و جزئيات ديگر پرچم را مشخص کرد
  .عرض پرچم صادر شد و طي آن مقرر گرديد طول پرچم اندکي بيش از يک برابر و نيم عرضس باشد

  

  

  چم بعد از انقالبپر

در مورد )  ميالدي١٩٧٩ (١٣٥٨در اصل هجدهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب سال 
پرچم گفته شده است که پرچم جمهوري اسالمي از سه رنگ سبز، سفيد و سرخ تشکيل مي شود 

  . در وسط آن قرار دارد) تشکيل شده با حروف اهللا اکبر(و نشانًه جمهوري اسالمي 

  

  

  

  

  
  



 

  تاريخچه تکامل پرچم ايران                 

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

  

 

  

  ١٣٨٢ اسفند ١ ◊ ١٩شماره 
www.siahsepid.com/week/archives/000010.php 

  

 نشان غرور ملي

  سير تحول پرچم ايران

 آرش داور

  

ي نخستين پرچم. ايران از سالها و سده هاي آهن داراي پرچم و درفش بوده است

آه در تاريخ افسانه اي ما از آن نام برده شده درفش آاوياني است، آه پيش بند 

چرمي آهنگري بنام آاوه بوده، اين آهنگر در برابر ستم و بي داد آژيدهاك 

بپاخواست و به ياري فريدون او را فرو نشاند و فريدون را به پادشاهي رساند، 

اره پوست را با ديباهاي زرد و سرخ و فريدون نيز به پاس اين ياوري و دالوري آن پ

بنفش و گوهرهاي فراوان بياراست و درفش آاوياني نام نهاد، پس نخستين 

در اينجا بايد ياد آور اين نكته . بوده است» زرد، سرخ، بنفش « رنگهاي پرچم ايران 

شد آه درفش آاوياني يك درفش افسانه اي نبوده و وجود داشته، زيرا آنگونه آه از 

ه هاي تاريخي برمي آيد، هخامنشيان و ساسانيان نيز درفش ملي و نظامي برگ

خود را درفش آاوياني مي ناميدند آه بسيار بزرگ و از پوست پلنگ بوده و 

  .گوهرهاي فراواني را به آن دوخته بودند

اين درفش در تگ و تافت تاريان و چيرگي آنان بر ايران زمين به دست آن ها افتاد و 
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درفش را نزد عمر بردند و عمر دستور داد تا گوهر ها را بردارند : قزويني در آتاب المعجم مي نويسد...  فتح اهللا آنگونه آه

  .و پوست را بسوزانند

سپس تا دويست سال ايران زير چيرگي تازيان بود و پرچمي نداشت اما در درازاي 

 ستم بيگانگان بپا اين دو سده قهرماناني براي بيرون آشيدن ميهن خود از زير بار

يكي ابومسلم خراساني آه : خواستند ، آه دو تن از آنها داراي پرچم بودند 

پرچمي سياهرنگ داشت و ديگري بابك خرم دين آه پرچمي يكسره سرخ رنگ 

  .داشت 

به سال سيصد و پنجاه و پنج خورشيدي، سلطان محمود غزنوي نقش يك ماه را 

د قرار داد و اين نخستين باري بود آه پس از بروي پرچم خود آه يكپارچه سياه بو

سپس سلطان مسعود به . چيرگي تازيان بر ايران نقش يك پديده بروي پرچم ما آمد

انگيزه ي دلبستگي فراواني آه به شكار شير داشت دستور داد نقش ماه را از 

روي پرچم برداشتند و بجاي آن نقش شير را گذاشتند بدين گونه در نهصد و پنج 

  .ل پيش شير بروي پرچم ايران آمدسا

در اين ميان به نمونه هايي برمي خوريم آه نشان مي دهد در ميان اتابكان پارس و 

خوارزمشاهيان نه تنها پيكره ي شير از روي پرچم برداشته نشد بلكه نقش 

  .پشت و باالي سر شير آمدخورشيد نيز بر 

پژوهندگان نگاره هاي گوناگوني درباره ي 

: ي نقش خورشيد بروي پرچم دارندانگيزه 

ميتراييسم و مهر پرستي ايرانيان برخي اين باور را دارند آه تاثير آيش 

پرچم و سپس بروي سكه ها بوده آهن بزرگترين انگيزه نگارش خورشيد بروي 

  .است

. تمامي پرچم هاي ايران بوده استتا زمان صفويه نقش شير و خورشيد در 

دگرگون شدن پادشاهان اين نشان ي بوده و با شير و خورشيد يك نماد مل

شاه تهماست بر روي پرچم خود تنها شاه اسماعيل و . ملي دگرگون نمي شد

اسماعيل يكسره سبز و بر باالي آن پرچم شاه . نشان شير و خورشيد نداشتند

گوسپند بدنيا آمده نقش ) حمل(ماه شاه تهماسب آه در . نقش ماه بوده است

صفويه آيات قران و آلمات تازي در زمان . ي پرچم نقش آردگوسپند را در رو
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  .بر روي پرچم ظاهر شد) عربي(

نادر شاه اين مرد . تا زمان نادر شاه افشار پرچم ها در بيشتر موارد نوك تيز بوده و از همه ي رنگ ها استفاده مي شد

 به زير يك پرچم آورد تا آن زمان پرچم يك رنگ خود ساخته و ميهن پرست آه از دل مردم برخاسته بود، ايران تكه پاره را

درفش شاهي نادر، سرخ و زرد و . و او اين پرچم را داراي سه رنگ سبز و سپيد و سرخ آرد) سبز يا سرخ يا سياه(بوده 

 بنابر اين پرچم مستطيل و سه رنگ نادر شاه مادر پرچم سه. پرچم در زمان نادر چهار گوش بود. داراي نقش شير مي بود

  .رنگ ايران است آه نقش شير و خورشيد بر آن نشسته ولي هنوز شير شمشيري در دست ندارد

در هيچ يك از نگاره ها، سكه ها، نوشته ها، سنگ نبشته هاو قاليچه هاي ايراني تا زمان قاجار نقشي از شمشير ديده 

  .نمي شود و هنوز شير و خورشيد تنها نماد ملي ايران باقي مانده بود

حمد خان قاجار با تمام آينه اي آه از افشاري ها داشت از سه رنگ تنها سبز را از پرچم جدا آرد و و و رنگ سرخ را آقا م

رنگ پرچم معرفي آرد و در ميان آن دايره ي سپيدي را نگاه داشت و شير و خورشيد را آه از پيشينيان رسيده از ميان 

  .ي برند ولي شير و خورشيد را آه نماد ملي است بر جاي مي گذاشتندگرچه شاهان و اميران همديگر را از بين م. نبرد

چون آقا محمد خان بشدت مذهبي بود و در بعضي از پرچمهاي صفويان شير و خورشيد و برخي ديگر شمشير دو سر 

  . علي بود او آنها را در هم آميخت و شمشير بدست شير داد

و خورشيد ) بي شمشـــير(رچمي يكسره سرخ رنگ با شيري نشسته در زمان فتحعلي شاه دو گونه پرچم بوده؛ يكي پ

بر پشت آن در ميان پرچم، باالي چوب پرچم، دستي از سيم ناب آار گذارده بودند آه شايد نمادي از دست علي بوده 

) با شمشير(ديگري درفشي بود يكسره سبز رنگ باز هم شيري نشسته . اين درفش براي زمان جنگ بوده است. است

در هر دو پرچم . و خورشيد بر پشت وبر باالي چوب پرچم، پيكاني زرين آار گذارده بودند؛ اين پرچم، پرچم زمان صلح بود

  .پرتوهاي خورشيد سراسر پهنه پرچم را مي پوشانده است

د آشيده سفير فتحعلي شاه در هنگام ورود به شهر پترو گراد نگاره زيبائي از شير و خورشيد آه بر پرچمي يكسره سپي

با نگرش به پرچم زمان جنگ و صلح و پرچم سپيد زمان دوستي مي توان انگاشت آه در آن . شده را در جلو حرآت ميداد

  .سرخ، سبز و سپيد:زمان سه رنگ پرچم مشتمل بود بر 

پيش در زمان محمد شاه قاجار تاج بر باالي نشان شير و خورشيد ظاهر مي شود وسر انجام در يكصد و پنجاه سال 

دستگاه فرمانروائي ايران مي پذيرد آه نشان شير و خورشيد يك نشان فرهنگي، تاريخي و ديني است آه ريشه در 

  . دارد) از زمان زرتشت(هزاره هاي آهن 
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در سال هزار و دويست و هشتاد و چهار خورشيدي آه جنبش مشروطه را مظفر الدين شاه دستينه نهاد، در متمم قانون 

الوان رسمي بيرق ايران، سبز، سفيد و سرخ و نشان شير و خورشيد « : ش به اين صورت آمده استاساسي شكل درف

  . در اين برگه تاريخي از آنار هم قرار گرفتن و اندازه رنگ ها و پهناي درفش سخن به ميان نيامده است» است

گروهي نو . ره ها را ناروا مي دانستنددر مجلس يكم شماري از روحانيون بودند آه به پيروي از دين اسالم نگاشتن نگا

از جمله اينان شادروان . انديش آه شمارشان بسيار بود برآن شدند آه نگذارند نازش هاي فرهنگ گذشته پايمال شود

با رايزني و برنامه اي حساب شده در جلسه ي مجلس پس از سر . ارباب آيخسرو و شاهرخ نماينده زرتشتيان بودند

و رنگ سبز رنگ دلخواه پيامبر اسالم و رنگ . همه ميدانيم آه نود در صد ايرانيان مسلمانند« : مودندآغازي شيوا بيان ن

زرتشتيان هزاران سال پشت اندر پشت در اين سرزمين زاده و زندگي آرده اند . پس بر باالي پرچم جاي گيرد. دين است

آيش زرتشتي است و همچنين رنگ آشتي و پاآدلي رنگ سپيد آه رنگ ويژه . در قرآن نيز اشاره اي به اين دين شده

به پاس خون شهيدان راه انديشه و باور بويژه فرزند . است بپاس بزرگداشت اين مردم آزاده در زير رنگ سبز جايگزين آنيم

هنگامي آه مجلس آامال آماده شده سخن به نشان شير » . علي و انقالب مشروطه رنگ سرخ را در آن جاي دهيم

جاي ) شير(انقالب مشروطه در امرداد به پيروزي رسيد، ماه امرداد در برج اسد « . ي آشد و گفته مي شودخورشيد م

و پيرو علي هستند و شير همچنين پيشنامي از نام هاي علي " شيعه"دارد، از سوي ديگر چون بيشتر مسلمانان ايراني 

 نشانه امرداد و هم نشانه پيشواي يكم است بيادگار به مي خوانند بر اين پايه شير را هم آه" اسد اهللا"است و او را 

چون مشروطيت در ميانه امرداد به پيروزي رسيد و خورشيد در اين روز در اوج نيرو مندي و گرماي خود . پرچم نقش آنيم

ادآور است پيشنهاد مي آنيم خورشيد را نيز بر پشت شير سوار آنيم آه هم نشانه علي باشد هم نشانه امرداد و هم ي

و ارتباط آن با خورشيد و مهر اشاره » ميترا«نكته در خور توجه اينكه به (» . روز چهاردهم امرداد و هم نشانه آهن ايرانيان

حال آه « : و در زماني آه زمينه را مساعد دانسته، بيان نمودند.) نگشته تا مبادا روحانيان درون مجلس بر آشفته شوند

  ». را نيز به دستش بدهيم" ذوالفقار"ايد شير را نشانه علي دانستيم ب

در اين برگه . نمايندگان دور انديش با شتاب بر اساس اصل پنجم متمم قانون اساسي پيشنهاد و به تصويب رساندند

  .تاريخي اشاره اي به تاج در باالي شير و خورشيد نشده است

همين انگيزه درسال هزارو سيصدو سي و شش اين درحالي بود آه اصل پنجم قانون اساسي گنك و نارسا بود و به 

  .خورشيدي به هنگام نخست وزيري دآتر منوچهر اقبال اين نارسايي برطرف شد

بياندازيد اين « : هنوز يكي دو سه ماه بيشتر از بهمن پنجاه و هفت نگذشته بود آه آيت اهللا خميني در يك سخراني گفت

  » (!!). المت شاهنشاهي را بياندازيد اين ع. را(!) شير و خورشيد منحوس 

به دنبال اين سخن ناسنجيده عده اي از هواداران چشم و گوش بسته با چكش ناداني بجان آثار باستاني و ساختمان ها 

زيان چشمگير را به او گوشزد آرد ولي با وجود آوشش هاي فراوان و هشدارها، » مهندس مهدي بازرگان«افتادند آه 
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 –شير و خورشيد، هشتاد ميليون هم ضرر ميزند (!) اگر از ميان بردن اين عالمت منحوس « : ودآيت اهللا خميني اظهار نم

  »(!!).  مانعي ندارد، آنها را از بين ببريد –(!) آه نميزند 

از آن پس رنگهاي پرچم همان سه رنگ سبز و سپيد و سرخ رنگ باقي ماند ولي نشان تاريخي و 

 .داشته شد و واژه ي تازي اهللا روي آن نقش بستملي شير و خورشيد از روي پرچم بر

 


