
  ، نشان هويت و استقاللپرچم
  

د و هيچ کشوری را ن، آرم و سرود جزء نشانه های اصلی دولتی در هر کشوری محسوب می شوپرچمامروزه 
بغير از کشورهای، گروه ها، سازمانها و نهادهای مختلف دولتی و غير نيز . نمی توان بدون اين سه آتريبيوت متصور شد

 .که نشان دهنده هويت مستقل آنها در مقابل ساير سازمانها و نهادهای مشابه است و آرم مخصوص می باشند بيرقدارای 
دولت و نهاد در ارتباط  هويت و آرمان اعی باشند که بنوها نيز دارای معنی و مفهوم خاص می ب و آرم مچپررنگ و شکل 

  . می باشد
  

نها، رواج و ارزش همگانی و روزافزون در زمان حاضر استفاده از بيرق و آرم های مختلف و احترام به آاگرچه 
های بسيار دور باز می  به زمان حال محدود نمی شود و به دوران پيدا نموده است، اما تاريخ استفاده و اهميت اين نمادها

های از اهميت  جنگدر  اين بيرق ها.  تقدس ويژه ای داشته اند تمامی حکمرانان دوران باستان بيرقی داشته اند که.گردد
گ محسوب می شده  مقابل در جننشان شکست طرف» علمدار«بدين ترتيب که زمين خوردن . اصی برخوردار بوده استخ

همچنين بيشترين محافظان نيز . می کردندتالش فراوانی ن بيرق دشمن خود آوردطرفين در ميادين جنگ برای پايين . است
از کسی که بيرق را حمل می کرد، حفاظت  در چين باستان بعنوان مثال. در اطراف محل نگهداری بيرق قرار می گرفتند

همچنين تماس . بويژه ای به عمل می آمده است و در صورت زمين خوردن بيرق، علمدار به شدت مجازات می شده است
ه بود قائل همچون سوء قصد به خود امپراتور جرم سنگينی داشته و به بيرق به همان اندازه احترامفيزيکی افراد با بيرق 

  . می گذاشتندکه به امپراتور احترام ند ا
  

بدين ترتيب که . به کاوه آهنگر منسوب می باشد» درفش کاويانی«يعنیدر افسانه های فارسی، نخستين بيرق 
کاوه آهنگر برای آن که مردم را عليه ضحاک، حکمران مستبد بشوراند، پيش بند چرمی آهنگری خود را بر سر چوبی 

  .  خود جمع می کندرم را دوبرافراشته و مرد
 

که بر دو تن از قهرمانان ايران و آذربايجان  ،ابو مسلم خراسانی و بابک خرمدين ،در زمان خالفت بنی عباسيان
، آنان را سياه جامگان و سرخ جامگان عليه استبداد عباسيان قيام کردند نيز دارای بيرق خاص خود بودند که بر مبنای آن

، هيچ تصور و نقشی روی اين بيرق دانستندمی  را حرام ی و نگارگریپرداز  اسالم تصويری که علمائیا از آنج.می ناميدند
  . شدنمی درفش ها تصوير یبر رو یهيچ نقش و نگارنيز  مديد يانسال  تاحتی. ها وجود نداشت

  
  بيرق ینخستين تصوير بر رو

گرفتند، سلطان  ، زمام امور را در دست، با شکست دادن سامانيانیغزنوتورکان  که ی ميالد٩٧۶در سال 
 خود که رنگ زمينه آن يکسره سياه بود زر بيرق ی نخستين بار دستور داد نقش يک ماه را بر روی برایمحمود غزنو

 به شکار شير دستور داد نقش و نگار لبستگی به انگيزه دی سلطان مسعود غزنویميالد ١٠٣١سپس در سال .  کنندیدوز
  .ماه شودشير جايگزين  يک

  
 آن نقش خورشيد بر پشت آمده بود، یرو  شد که برضرب ئی سلجوقيان سکه هاودر زمان خوارزمشاهيان 

 و یگذشته از نماد دالور که شيربود  علت استفاده از خورشيد اين. گرديد  که به سرعت در مورد پرچمها نيز رعايتسمیر
  .می باشدهم ) مرداد( اسد برجقدرت، نشانه 

  
  دوران صفويانبيرق در 

 خود نقش شير و بيرق ی تنها شاه اسماعيل اول و شاه طهماسب اول بر رو،در ميان شاهان سلسله صفويان
شاه طهماسب نيز چون . آن تصوير ماه قرار داشت یپرچم شاه اسماعيل يکسره سبز رنگ بود و بر باال. خورشيد نداشتند

 یرا هم بر رو) نماد برج حمل(سفند  شير و خورشيد تصوير گویبه جادستور داد   بود)ماه فروردين(خود زادًه برج حمل 
  آن زری را بر رویشير و خورشيدکه  هسبز رنگ بودساير شاهان صفوی پرچم . و هم بر سکه ها ترسيم کنند ها بيرق
 بوده، گاه نشستهه ا شير گ. استهمًه اين پرچمها يکسان نبوده گرفتن شير در البته موقعيت و طرز قرار.  کردندمی یدوز

 نامًه سياحت به استناد. موارد هم خورشيد از شير جدا بوده و گاه چسبيده به آنبعضی در . بيننده ینيمرخ و گاه رو به سو
 از قرآن و تصوير شمشير ی آن آيه ایرو  نوک تيز و باريک که بری بيرق هاز استفاده ای،ژان شاردن جهانگرد فرانسو

  . رسم بوده است ورشيد بوده، در دوران صفويان يا شير خحضرت علیسر  دو
  

  شاه افشار پرچم در عهد نادر
 آن تصوير شير و خورشيد ی و بر روه بودزرد ساخته شد شاه از ابريشم سرخ و  در دوران نادرسلطنتیبيرق 

رفتن  ال راه در حالت نيمرخ و در حی در اين زمان سه رنگ سبز و سفيد و سرخ با شيرنظامی پرچم اما .وجود داشت



سپاهيان نادر . »المک اهللا«: بودشده   نيمه بر آمده بر پشت آن بود و در درون دايره خورشيد نوشتهیداشته که خورشيد
 سه گوش با رنگ سفيد در دست دارند قی، بير استهند، کشيده شده ، پادشاهنی با محمد گورکای که از جنگ ویدر تصوير

به   با دم برافراشتهیشير، با  سرخ دوخته شده استی آن نوارنی رنگ و در قسمت پائي سبزینوار  آنئیکه در گوشًه باال
  .آمده است» المک اهللا«صورت نيمرخ در حال راه رفتن و درون دايره خورشيد آن بازهم 

  
زيرا در اين زمان . ايران است فعلی سه رنگ عهد نادر مادر پرچم سه رنگ بيرق گفته می شود کهبر اين اساس 

دوران مانند ساير پرچم و بيرق های آن   پرچماين ، اما آمدمینظا ی هابيرق ی نخستين بار اين سه رنگ بر روید که برابو
 .ه استسه گوشه بود

 
  دورًه قاجارها

 اول آن . داده شدبيرق در شکل و رنگ سیچند تغيير اسا خان قاجار، سر سلسلًه قاجاريان، در دوران آغامحمد
سه گوشه به چهارگوشه تغيير يافت و دوم اين که آغامحمدخان سه رنگ سبز و سفيد و  نخستين بار از ی برابيرقکه شکل 

 در ميان اين پرچم بود که در گیدايره سفيد رنگ بزر. گذارد  پرچمی را برداشت و تنها رنگ سرخ را رویسرخ پرچم نادر
 در دست شير ی نخستين بار شمشيریرز که برارسم معمول وجود داشت با اين تفاوت با آن تصوير شير و خورشيد به

 ی با شير بودهيکسره سرخ بيرقی که يکی. وجود داشته است  بيرقسه شاه قاجار، فتح علیدر عهد . داده شده بود قرار
بيرق ديگر که بيرق زمان صلح محسوب می  . آن سراسر آن را پوشانده بودی پشت که پرتوهادر ینشسته و خورشيد
شير   کهلی در حاه زمان صلح شمشير بدست داشتبيرقشير نکته جالب اين که . شمشير به دستبوده ری شده، تصوير شي

  .ه استبود ربدون شمشيجنگ  بيرق زمان
  

 یدر تصوير.  مرسوم شدسیديپلماتيک و سيا  مقاصدی سفيد رنگ برابيرق استفاده از ،شاه فتح علیدر زمان 
خورشيد و   سفيد رنگ منقوش به شير وبيرقیبه دربار تزار روس کشيده، اجار دوران قکه يک نقاش روس از ورود سفير 

 شاه استفاده فتح علی سه گانًه دورًه بيرق های گیسالها بعد، اميرکبير از اين ويژ. شمشير، پيشاپيش سفير در حرکت است
در اين دوره . شد  خورشيد قرار دادهی بر باالجیتا)  شاهفتح علیجانشين (بار در زمان محمدشاه قاجار   نخستينیبرا. کرد

 که ه شير و خورشيد قرار داشتی و بر ديگرعلیحضرت   شمشير دو سريکی ی رفته است که بر رومی به کار بيرقهم دو 
  .ه است بودمی نظابيرق می و دوهی شابيرقپرچم اول 

  
  بيرقاميرکبير و 

 پيوسته به ناصرالدين شاه توصيه از همين روو  هشاه داشت  به نادرخاصی لبستگیاميرکبير، د  خانتقیميرزا 
را پذيرفت، اما شاه  نادر بيرق یرنگ ها همانروی همين دلبستگی، اميرکبير . را بخواندشاه  نادر گی شرح زنده کردمی

و سراسر زمينًه پرچم سفيد، با يک ) شاه گوشه در عهد نادر بر خالف شکل سه(باشدشکل  مستطيل بيرقدستور داد شکل 
شود   دوختهبيرق سرخ رنگ به همان اندازه در قسمت پائين ی و نوارئی در گوشه باالنتیسا ده يبیار سبز به عرض تقرنو

 بدين ترتيب. خورشيد گذاشته شود ی بر باالجیو نشان شير و خورشيد و شمشير در ميانه پرچم قرار گيرد، بدون آنکه تا
 .درآمد  ايرانیه شکل و فرم پرچم امروزتقريبٌا ببود که بيرق دوران ناصرالدين شاه در 
 

  انقالب مشروطيت و بيرق
 به تشکيل مجلس، نمايندگان مردم در  قاجارمظفرالدين شاه  و گردن نهادنهی جنبش مشروطه خوایبا پيروز

ده  آمسی مشروطه در اصل پنجم متمم قانون اسا.ختند و متمم آن پرداسیقانون اسا  اول و دوم به کار تدوينیمجلس ها
 .»و سرخ و عالمت شير و خورشيد است، سبز و سفيد کشور بيرق سمیر الوان« :است
ها   بودن آنها، و اين که شير و خورشيد بر کدام يک از رنگی يا عمودفقیها، ا رنگ  به ترتيب قرار گرفتنیاشاره ااما 
  .است نشده یذکرنيز   شيریهت روهمچنين دربارًه وجود يا عدم وجود شمشير يا ج. استگيرد به ميان نيامده  قرار

  
رنگ سبز، رنگ دلخواه پيامبر اسالم و   گفتندمی بيرق به کار رفته در یها رنگ ضيحدر تومجلس نمايندگان 

در مورد رنگ سفيد نيز به اين .  قرار گيردبيرق کشور یسبز در باال  شود رنگمیرنگ اين دين است، بنابراين پيشنهاد 
کرده اند و اين  گی زندخطه  که رنگ سفيد رنگ مورد عالقًه زرتشتيان است که هزاران سال دراستناد شد يخیحقيقت تار

در مورد رنگ سرخ نيز با اشاره به ارزش خون . الزم است در زير رنگ سبز قرار گيرد  است وشتی آ وکه سفيد نماد صلح
  .شهيدان اشاره گرديد رت پاسداشت خوندر اسالم، بويژه امام حسين و جان باختگان انقالب مشروطيت به ضرو شهيد

  
ماه (برج اسد اين گونه توجيه کردند که انقالب مشروطيت در نيز نشان شير و خورشيد را نمايندگان مجلس 

شيعه و کشور مسلمان  چون اکثرهمچنين . ه است رسيدی به پيروز)شمسی یهجر ١٢٨۵سال ( ی ميالد١٩٠۶) مرداد
 است و هم نشانًه امام اول برج اسدشير هم نشانًه   است، بنابراينعلی از القاب حضرت  هستند و اسداهللاحضرت علیپيرو 

 رسيد و یطه در ميانًه ماه مرداد به پيروزانقالب مشرو  در مورد خورشيد نيز چون.در بيرق جای گيرد بايد ،شيعيان



اين شير و  بر پشت شير سوار کنيم که کنيم خورشيد را نيز می پيشنهاد ، خود استیگرما خورشيد در اين ايام در اوج
 مشروطه خواهان یمرداد يعني روز پيروز  هم نشانًه ماه مرداد و هم نشانًه چهاردهم، باشدحضرت علیخورشيد هم نشانًه 

ن  اوليیب برابدين ترتي. بدانيم الزم است شمشير ذوالفقار را نيز بدستش بدهيم  امام اولی شير را نشانًه پيشواقتیو البته و
  . شدتصويباستقالل هويت و  به عنوان نماد سی در قانون اساسمی به طور ربيرق کشور بار
  

  . باقی ماندبا تغييراتی کم به همان شکل اين پرچم در زمان حکومت رضاخان و پسرش محمدرضا 
  

 ١٣۵٧ پرچم بعد از انقالب
   پرچم  آه  است هآماد   در مورد پرچم١٣۵٨  سال   مصوب می اسال ی جمهور سی اسا  قانون  هجدهم در اصل             
  .گيرد می  قرار   آن  در وسط می اسال ی جمهور شود و نشانه می    تشكيل سفيد و سرخ  سبز،  رنگ  از سه می اسالیجمهور

  
   حکومت های ملی آذربايجان و کوردستانپرچم

قانون انجمن های  ،انآنتشکيل قوقی مبنای ح که )١٣٢۵ -١٣٢٤(ن ومت های ملی آذربايجان و کوردستاحک
  ايران پايبند بودند، چارچوببه خودمختار ملی در، نيز با توجه به اين که بود کشورنخستين قانون اساسی ايالتی و واليتی 

 نشان يا گئرب ،با اين تفاوت که بعنوان حکومت خودمختار. تاييد شده در قانون اساسی مشروطيت را پذيرفتندهمان پرچم 
  . ايی که بطور فدرال اداره می شوندامری طبيعی در کشوره، قرار دادندی خود را بجای نشان شير و خورشيد مل
  

که، عليرغم است اين حکومتهای ملی آذربايجان و کوردستان در خصوص پرچم مسئله مهم و حائز اهميت 
خوانده و می خوانند، را تجزيه طلب ها  حکومتاين که مغرضانه و غير واقعی گروه های مرتجع و واپسگرا تبليغات 
 به تماميت ارضی و ها  بار ديگر ثابت می کند که اين حکومتملیهای خودمختار  پرچم ايران بعنوان پرچم حکومت پذيرش

نخستين ماده از برنامه حکومت های ملی و امری که در . معتقد بوده و به آن احترام می گذاشتنديکپارچگی کشور 
  . ها بر آن صحه گذاشته شده است شکيل دهنده اين حکومتمرامنامه احزاب ت

  
شهروندی تمام حقوق اين مسئله امروز نيز با توجه به تحوالت داخلی ايران و منطقه، بويژه تامين حقوق بشر و 

ل ملی اقوام و مليعنی تالش احزاب و گروه های . ام و ملل در کشورهای همسايه، حائز اهميت و قابل تامل می باشداقو
های ملی آذربايجان  اصول حکومت و يات تجربر، می تواند با تکيه بمختلف ايران در راستای تشکيل دولت فدرال در کشور

نيز يکپارچگی و تماميت ارضی کشور ضمن دستيابی به حقوق قانونی و حقه ملی خود، تان صورت گيرد تا و کوردس
  .محفوظ بماند

  
  

  
   

  پرچم حکومت ملی آذربايجان
  )ساعات قاباغی(تبريزميدان شهرداری در مقابل  رژه فدائيان هنگام

  



  
  

  
  
  

   آدفام-مرکز مطالعات و تحقيقات فرقه دموکرات آذربايجان
  ١٣٨٤ آبان ماه ٩
  


