
   شير و خورشيد جاودان - نشان ملی ايران زمين 

 و ملکه فرخ لقا  ايرانيان يعنی اميرارسالن رومی انهشقعامحبوب بسياربزمی با داستان اين نشان 
  پيوند دارد 

  

  

 سيای صغيرآان دوران سلجوقياز سكه شير و خورشيد 

و در کتاب  احمد کسروی تحقيقی ترين مقاله  موجود را در باب نشان شير و خورشيد پرچم ايران تحرير نمودهسيد 
و نيروی  خود را رها کرده فحصو ت تحقيق و ادامه دنبالهبه جای اصالح و  تکميل آن است ولی  کاروند خود ثبت نموده

نموده است. اصالحيه   بهار خود را در اين باب به  دفاع از خود و جدال با نظريات  انتقادی و گزنده ملک الشعرای 
مهمی که نگارنده را وادار  و تشويق به ادامه راه وی نمود اين است که وی گرچه بر روی موضوع نقش شير در سکه 

در  نقش شيروجودی ندارد که علت  تأکيدنام  تصريح می نمايد ولی  ليونيا  لئواز پادشاهان های پادشاهان ارمنی را 
ن هميبوده است.  شيری کليساهای مسيحيان به معنی خود آنهاست که در زبان التيننام سکه های اين پادشاهان اشاره به 

ادشاه سلجوقی آسيای صغير الهامبخش پالدين کيخسرو غياث بی شک برای  شيرنامو شاه  شيرمطابقت نام  موضوع 
بنا پس را در رويايی با حريفان به ميان بکشد. مقابل بيزانس  مالزگردفاتح جنگ  آلب ارسالن حماسه که پای بوده است

د غياث الدين  وخکه ابن اثير در مورد عشق - عاشقانه  دور و درازی عاميانه داستانبر اثر نه  آن به حکم منطق داستان
به نظر می رسد اساس اين  بر عکس منطقی و مسلم  صورت گرفته است.  -بيان می نمايد گرجیه يک دختر ب کيخسرو

؛ ولی چون ضرب سکه آن به عهد باشد لب ارسالنآ خود متعلق به در اصل ارمنی/داستان ازدواج با شاهدخت گرجی
نسبت  غياث الدين کيخسروشقانه به سلجوقی صورت گرفته است؛ موضوع مشتبه شده و داستان عا غياث الدين کيخسرو

آن است که نام  درفش غياث الدين کيخسرو ملکه خورشيد نشانو  شيروجودی  و فلسفه سبب . بنابراينداده شده است
 .بوده است شير قهرمانمعنی  به زبان ترکی به الب  ارسالنواقعی سالجقه بزرگ و فاتح آسيای صغير يعنی  بنيانگذار
در روايات شفاهی ايران به  در مالزگرد ارمانيوس ديوجانوسامپراطور بيزانس  ر شکستد لب ارسالنآحماسه 

 آلب ارسالنمی دانيم خود  (در واقع پدر ملکشاه) زنده مانده است. رومی ملکشاهرومی پسر  اميرارسالنصورت 
به ازدواج خواجه   داشته است که بعد از وی را به همسریبن گريگور  هيپوکراتسدخت شاه  ارمنی/گرجی شاهدختی

با منجنيق يادآور فتح قلعه ارمنستان  آنیفتح قلعه مستحکم  جريان فتوحات آلب ارسالندر  نظام الملک طوسی در آمد.
و  آگاهانه الدين کيخسرو غياثخود مسلم است که بنابراين سنگباران توسط اميرارسالن داستانسرايان عهد قاجاری است. 

  سلجوقی  قهرمان بزرگ  اجداد  نامور و ی نشان دادن شکوه خاندان خويش نام سر سلسلهبرا  برای ترجيح مقام خويش و
غياث سکه  . البد شاهدخت تصويربوده استرا بر روی سکه رسمی دولت خويش نقش نموده  لب ارسالنآ يعنی خويش

 روماساطيری امپراطور  پطرسکه دختر  است اميرارسالناساطيری اسطوره  لقای فرخهمان نيز  الدين کيخسرو
که ظاهرا اسم  به شمار رفته است امير ارسالن) و معشوق ارمنستان/گرجستانحاکم   هيپوکراتس، در واقع (بيزانس

پسند اميرارسالن دل يانهً داستان عامپايه  .در منابع تاريخی باقی نمانده است اين شاهدخت گرجی/ارمنیواقعی  محلی 



نقيب الممالک قصه گوی دربار ناصرالدين شاه نبوده و بر اساس حماسه آلب  ال پردازی ميرزا محمدعلیخيساخته صرفاً 
 - داستان آلب ارسالن به هر صورت همين شير و خورشيد ارسالن فاتح جنگ مالزگرد ساخته و پرداخته شده است.

ريان و پهلوی به مغوالن و صفويان و قاجا سالجقه آسيای صغيراز  با اصالحات و کسر و اضافاتی غياث الدين کيخسرو
  است. و نقش ملی درفش ايران گرديده رسيدهبه ارث ها 

  در اينجا مقاله تحقيقی سيد احمد کسروی به عينه از سامانه فرهنگسرا نقل می نمائيم:

  مطالب اين قسمت برگفته شده از کتاب "تاريخچه شير و خورشيد" نوشته زنده ياد احمد کسروی است.

  تاريخچه تکامل پرچم ايران 

تا آنجا که ما ميدانيم تا کنون کسی از ايرانيان يا از ايران شناسان اروپا و آمريکا دربارۀ شير و خورشيد و چگونگی 
من از هشت پيدايش آن و اينکه از کی و چگونه نشان رسمی دولت ايران شده، تحقيقی از روی دليل و گواه ننموده است. 

سال پيش توجه بدين موضوع داشته و از يکسوی در کتابها بجستجو پرداخته و از سوی ديگر بگردآوردن سکه های 
کهنه که در اين باره از ابزارهای کار است کوشيده ام و بياری خدا به نتيجه های سودمندی رسيده ام که اينک برای 

شيد را ما از کودکی ديده و هر روز چندبار تماشا ميکنيم و از اينرو آگاهی همه بر اين صفحه ها مينگارم. شير و خور
شگفتی آن از ديده ما برخاسته. ليکن هرگاه بيگانه هوشمندی ناگهان آنرا ديده و آگاهی يابد که نشان رسمی دولت ماست  

  در شگفت فرو می رود. 

ر پشت ميکشد؟ آيا اين شکل همچون شکلهای آن کدام شير است که دم برانگيخته و شمشير بدست گرفته، خورشيد را ب
متولوجی يونان در نتيجه افسانه کهنه ای پيدا شده؟ يا فرزانه ای آنرا بنام رمز و برای اشاره بپاره اندرزهای اجتماعی 

ير پديد آورده؟ يا چه مايه و بنياد ديگری برای پيدايش خود دارد؟ اينها پرسشهايی است که هر بيگانه هوشمند از ديدن ش
و خورشيد ما از انديشه خود گذارنيده و هرگاه بر يکتن ايرانی برخورد، از او نيز می پرسد. اما او چه داند که حقيقت 

  کار بر خود ايرانيان هم پوشيده است.

اين عادت همه جا در مردم هست که چون پی به حقيقت چيزی نبردند، دست بدامن افسانه و پندار ميزنند. در پيش 
از اينگونه موضوعها فراوان است که چون راه بحقيقت آنها نيافته اند، برای هرکدام افسانه ای ساخته اند. درباره ايرانيان 

شير و خورشيد هم اين سخن بر سر زبانهاست که شير نشان ارمنيان و خورشيد نشان ايرانيان بوده، و شاه عباس کبير 
اين فيروزی خورشيد را بر پشت شير نشانده و اين نقش را پديد آورده (صفوی) استقالل ارمنستان را برانداخته و بيادگار 

  است.

نزد هر کسی که سخن از شير و خورشيد گوئيم، چه دانا و چه کانا، چه مسلمان و چه ارمنی، بيدرنگ اين افسانه را  
نکه اين سخن از هيچروی ميسرايد. بلکه برخی ارمنيان بدروغ نسبت اين سخن را بکتابهای تاريخ ارمنستان ميدهند. با آ

با تاريخ سازش ندارد و چندين خرده بر آن ميتوان گرفت، که نخست، آنکه نشان ايران بودن خورشيد پاک بی دليل است. 
و شير هم اگر چه در ارمنستان معروف بوده و برخی پادشاهان بويژه چند تن از حکمرانان روبنيانان فراوان او را بکار 

ص ارمنستان نبوده است. دوم آنکه پيدايش شير و خورشيد بی شک ميبرده اند، با اينهم ه چنانکه خواهيم ديد نشان خا
قرنها پيش از صفويان بوده و ما چنانکه خواهيم ديد، سکه هايی در دست داريم که چندين صد سال پيش از شاه عباس  

ای دوره پيش از اسالم ايران و از کارهای  کبير زده شده. سوم، برافتادن استقالل ارمنستان بدست ايرانيان از داستانه
پادشاهان ساسانی است. و استقاللی هم که ارمنيان پس از پيدايش اسالم در بخشی از ارمنستان پيدا کرده و پادشاهان 
باکراتونی دويست سال کمابيش فرمانروا بودند، در قرن پنجم هجری با دست روميان برافتاده و پادشاهی که سپس 

ر بيرون ارمنستان در کيليکيا بنياد نهاده بودند و سيصد سال برپا بود، اين پادشاهی نيز در قرن هشتم، روبنيانان د
 بکوشش مصريان از ميان رفته بود، پس کدام استقالل ارمنيان را شاه عباس برانداخته؟ 

  شير تنها و خورشيد تنها 

ی جانواران و ديگر آفريدها استفاده می جويند. چنانکه يکی از عادتهای ديرينه آدميان است که در کارهای خود از شکلها
اينهمه الفبای گوناگون ريشه هرکدام از آنها شکلهای جانوران و ديگر چيزها بوده که آدميان ديرين برای فهمانيدن انديشه 

قرنهای بسيار  های خود بکار می برده اند. از جمله از روی دليل هايی که خواهيم شمرد در ايران و ديگر سرزمينها از



باستان، پادشاهان و فرمانروايان شکلهای جانوران و ستارهای آسمانی، بويژه دو شکل شير و خورشيد را بر درفشها 
  (پرچمها) و سکه ها و ديگر ابزارهای شاهی می نگاشته اند.

يگاه بس بلندی داشته که خورشيد درخشان ترين جرم آسمانی و پادشاه ستارگان است. و ميدانيم که نزد مردمان باستان جا
گاهی به پرستشش نيز برميخاسته اند. شير هم دليرترين همه درندگان و پيش مردم بسنگينی و پابرجايی، بلکه بمردانگی 
نيز موصوف است، که خود بهترين نمونه پهلوانی و برای نقش بر درفشها و سپرها و ديگر ابزارهای جنگ شايانترين 

 شکل می باشد.

شير پيش مردمان اين بس که نام او را در هر زبان و هر سرزمين، بکودکان ميدهند و ما پادشاهان بسياری در ارجمندی 
بنام لئو، يا اسد، يا شير، يا ارسالن در تاريخ داريم. و از برخی از ايشان دليل در دست هست که بشکل شير عالقه داشته  

  و برواج و شهرت آن می کوشيده اند.

بنيان که گفتيم در کيليکيا برای ارمنيان بنياد پادشاهی نهاده بودند، و شش تن از ايشان نام لوون (که از جمله خاندان رو
شکل ارمنی لئو است) داشته اند و از برخی از ايشان دليلها هست که به مناسبت نام خويش عالقه به نقش شير داشته اند.  

  يد تحقيق نماييم که آيا شير نشان آن سرزمين بوده يا نه؟و چون از نشان ارمنستان نيز سخن بميان آورده ايم و با
از لوون اول و لوون دوم سکه هايی فراوان در دست است که همگی با نقش شير است، و سکه بی اين نقش از اين دو 

بی اين  پادشاه بسيار اندک است. ولی از ديگر پادشاهان آن خاندان که نام لوون نداشه اند سکه با نقش شير بسيار کم و
  نقش بسيار فراوان است. 

در زمان لوون دوم که با سلطان صالح الدين ايوبی همزمان بود، فردريک بارباروسا، امپراتور آلمان بهمدستی پادشاه 
انگلستان و پادشاه فرانسه، هر کدام با سپاهی انبوه و دسته هايی از ترسايان داوطلب جهاد از اروپا، آهنگ شام و فلسطين 

ه آن شهرها را از چنگ صالح الدين بيرون آرند. اين لشکر کشی در تاريخ بنام سومين لشکر کشی چليپائيان کردند ک
معروف و از حادثه های مهم تاريخ اسالم و آسياست و به مناسبت گفتگو از شير، اين نکته را در اينجا ياد می نماييم که 

يها که در اين جنگها از خويشتن آشکار ساخت، پيش ترسايان به ريچارد پادشاه انگلستان در نتيجه مردانگی ها و دالور
  "شير دل" معروف گرديد.

لوون بعلت همکيشی با ترسايان و نزديکی سرزمينش بشام و فلسطين، ياری و همراهی از آن مردم دريغ نداشت و 
سيل دارد. ولی چون فردريک در  بپاداش اين نيکيها ی او فردريک وعده داد که چون به اروپا باز گردد، تاجی برای او گ

راه بازگشت زندگی را بدرود گفت، پسر و جانشين او به انجام وعده پدر به همدستی پاپ روم تاجی و درفشی برای  
لوون آماده ساخته و بدست فرستادگان خود نزد او فرستادند. آنها بر درفش به مناسبت نام لوون، صورت شيری را 

از پيش روی لوون کی کشيدند و تا آن هنگام با نقش عقاب بود، از اين پس با نقش شير  نگارده بودند. درفش شاهی که
 گرديد.

لوون ششم آخرين پادشاه ارمنی کيليکيا که بدست سپاه مصر گرفتار شده و مدتها با زن و دختر خود در مصر در بند و  
روپا رفته و آخرين سالهای خويش را در پاريس زندان ميزيست و پس از رهايی به پايمردی پادشاه اسپانيا از آنجا به ا

  ميالدی در آن شهر بدرود زندگی گفته و در کليسای "سن دنيس" بخاک رفت. ١۴٩٣بود و در سال 

از اين داستانها دو مطلب بدست می آيد: نخست آنکه شکل شير نزد ارمنيان کيليکيا هم بر سکه ها و هم بر درفشها 
ر بدست پادشاهان لوون نام بوده که اين شکل در آنجا شهرت و رواج يافته است. شايد اين  معروف بوده. و دوم آنکه بيشت

عقيده ايرانيان که شير را ميگويند نشان ارمنستان بوده از اينجا برخاسته، ولی چنانکه گفتيم اين عقيده نادرست است. 
زمان پادشاهان باکراتونی استقالل داشت، شکل  زيرا نخست آنکه ليليکيا بيرون ارمنستان بوده و در خود ارمنستان که در

  شير بسيار کم بکار ميرفته و چندان معروف نبوده است.

دوم آنکه در کيليکيا نيز چنانکه گفتيم پادشاهانی که نام لوون نداشته اند شکل شير را گاه گاهی بکار برده و نقشهای ديگر 
اين پادشاهان کيليکيا و چه پيش يا پس از زمان ايشان شکل شير را نيز فراوان بکار می برده اند. سوم آنکه چه در زمان 

  در ايران و ديگر سرزمينها نيز فراوان بکار می برده اند و هيچگونه عنوان اختصاصی به ارمنيان در ميان نبوده است.

روی درفشها و سکه   در ايران، چه پيش از پيدايش اسالم و چه پس از پيدايش آن، نقش شير آنقدر معروف بوده که هم بر
ها و خرگاه ها و ديگر ابزارهای شاهی می نگاشته اند و هم آنکه پيکر آنرا بر روی ديوارها يا بر سر دروازه ها از 

 سنگ می تراشيده اند.



نخستين دليل اين موضوع يکی سنگ شير همدان است که از شاهکارهای فن سنگتراشی باستان، که بر اثر مرور زمان 
ميان رفته است. ديگری پيکر شير و گاو است که در چندين جا بر روی ديوارها کوشک هخامنشيان در تاريخ آن از 

استخر نگاشته شده. بدينسان که شير چنگان بر کمر گاو فرو برده و بدريدن آن پرداخته است. دومين دليل، سکه های 
نقش شير در دست هست. نگارنده دانه هايی را فراوانی است که از پادشاهان ايران از مغوالن و صفويان و ديگران با 

از اين سکه ها در تصرف دارم. سومين دليل يادهايی است که شاعران پارسی در قصيده ها و مثنويهای خود از درفشها 
و نقشهای گوناگون آنها نموده و چه بسا که نام شير را برده اند. بلکه می توان گفت که در زبان شاعران پارسی "شير  

  يکی از ضرب المثلهای معروف بوده.  علم"

  اين بيت از موالنا است:

  حمله مان از باد باشد دمبدم          ما همه شيريم شيران علم

  
کمتر کسی از دانا و کانا است که از بر نداند و در گفتگوهای خود مثل وار بر زبان نراند. ازرقی از شاعران زمان  

  سلجوقيان می گويد:

  
  برون شوند خروشان همال پيش همال            ريا بالن آهن پوشبدان گهی که چو د 

  تن از نسيج يمانی و جان ز باد شمال                      پلنگ و شير بجنبند بر هالل علم
  جمال الدين عبدالرزاق می گويد:

  چنانکه شير علم روز باد در خفقان                 ز هيبت تو دل شير آسمان همه وقت 

  
ه کسی در اين باره بجستجو پرداخته و بگردآوردن شعرها که شاعران پارسی زبان درباره درفش و شير آن سروده هرگا

در بسيار جاها  شاهنامهدر  ابوالقاسم فردوسیاند کوشش نمايد، شايد بيست صفحه بيشتر را پر سازد. استاد سخن، استاد 
ياد درفش می نمايد و در دو جا درفشهای گوناگون سرداران ايران را يکايک می ستايد. نخستين جا در داستان رستم و 

کدام را جداگانه می   سهراب است که هجير در پاسخ پرسشهای سهراب از يکايک سرداران ايران نام برده و درفش هر
  ستايد.

  سرش ماه زرين غالفش بنفش                 يکی زرد خورشيد پيکر درفش
  بنزدش سواران زرينه کفش                     زده پيش او پيل پيکر درفش

  درخشان گهر در ميان درفش                      يکی شير پيکر درفش بنفش 
  بر آن نيزه بر شير زرين سر است              ژدها پيکر است ادرفشش ببين 

  
دومين جا در داستان شمردن کيخسرو پهلوانان را، شعرهايی درباره درفشها دارد که برخی چون تکرار همان 
  ستايشهاست که در شعرهای باال ستوده از ياد آنها چشم می پوشيم و برخی ديگر را که تکرار نيست در پايين می نگاريم:

  
  بابر اندر آورده تا به ابلق سرش               درفش از برشيکی ماه پيکر 

  همی از درفشش بيازيد جنگ                  درفشی برآورده پيکر پلنگ 

  
فردوسی شاهنامه را از روی نامه های باستان که از زمان ساسانيان بيادگار مانده بوده، سروده و اين يقين است که اين 

نامه های باستان است. پس نتيجه اين است که در زمان ساسانيان و پيش از آنان در ايران  ستايشهای درفشها نيز از آن 
درفشهای گوناگون از زرد و سرخ و بنفش و سياه بکار برده و بر پرچم های ديبای آنها شکلهای گوناگون از خورشيد، 

نها پيکرهايی از ماه و از شير، از ماه، شير، پلنگ، گرگ، گراز، پيل، اژدها، آهو و مرغ همای نگاشته و بر نوک آ
  سيمين و از زرين نصب می نموده اند.



  سروده در داستان رزم نوفل با قبيله ليلی ميگويد: 584نظامی گنجوی در مثنوی ليلی و مجنون که بگفته خود در سال 

  
  چون صبح دميده دم نشانه                      خورشيد درفش ده زبانه
  سنگ آبله رو تر از ثريا                   دريا گشته ز می از درم چو 

  چون مار سيه دهان گشاده                         هر شير سياه کايستاده
  ديوان سپيد در دويدن                           شيران سپاه در دريدن

  
اگردش و همچنين شکل شيرهای اين ابيات می رساند که در زمان نظامی بر درفشها نقش خورشيد را با ده زبانه در گرد

سياه را با دهانهای باز می نگاشته اند. و اينکه گفتيم در زمان نظامی از اينجاست که ميدانستيم شاعر آگاهی از رنگ و 
نقش درفشهای تازيان بيابان نشين نداشته و اين ستايش را از روی درفشهای زمان و سرزمين خود (ايران) برآورده 

  است.

گذشته از اين بيتهای نظامی و شعرهای فردوسی دليل ديگری در دست نيست. جز اينکه سکه ای هم با نقش درباره آفتاب 
مزبور در تصرف نگارنده است که دانسته نيست که از چه زمان و از کدام پادشاه است. بهرحال در خور شک نيست که 

ای پيش از اسالم که فراوان بکار ميرفته، ولی از هم بر درفشها و هم بر سکه ها آنرا می نگاشته اند. بويژه در زمانه
پيدايش اسالم، گويا بعلت اينکه آتش پرستی و خورشيد پرستی از کيش زردشتيان مشهور بوده (حقيقت اين است که آتش 

فرهنگسرا) فرمانروايان اسالم از بيم تهمت از بکار بردن  - در نزد زرتشتيان مقدس است، اما پرستيده نمی شود 
شير اکنون هم بر درفشهای برخی    د انديشه داشته اند و از اينجاست که در اين زمانها اين نقش کمتر بوده است.خورشي

دولت ها از جمله آنها دولت انگليس و بلژيک است بکار ميرود. خورشيد هم نشان آرژانتين از دولت های آمريکای 
 جنوبی است.

  شير و خورشيد چگونه بهم پيوسته اند 

اريخی داستان پيدايش شير و خورشيد و زمان و تاريخ آنرا برای ما آشکار می سازد. اين سند نوشته ابن عبری يک سند ت
و دانشمند معروف است که در کتاب "مختصر تاريخ الدول" و درخور همه گونه شگفت است که چنين تاريخ نگار، 

شيد برنخواسته و ميدان برای آنگونه افسانه ها و سندی از چشمها پنهان مانده و کسی تاکنون به حل معمای شير و خور
 پندارها باز شده است.

انروا بودند مشهور است. ابن عبری درباره غياث الدين کيخسرو، خاندان سلجوقيان که در بخشی از آسيای کوچک فرم
هجری بجای پدر  634پسر عالالدين کيکاوس که از پادشاهان آن خاندان و دومين کيخسرو از ايشان است و در سال 

گرجستان  خود به پادشاهی يافته بود، ميی نويسد که او دختر پادشاه گرجستان را بزنی گرفت. در آنزمان زيبايی زنان 
بويژه زيبايی شاهزادگان گرجی در سراسر شرق و غرب شهرت يافته و بسياری از فرمانروايان دور و نزديک از 

  مسلمان و ترسا زن از آن خاندان می گرفتند در اين باره داستانهايی در تاريخ است که فرصت ياد کردن نداريم.

ه خانم گرجی گرديده، دل و دين و تاب و توان از دست داد  ابن عبری می گويد، کيخسرو شيدای رخسار دالرای شاهزاد
و بفرمان عشق می خواست روی درهم و دينار را با نقش آن رخسار دالرا بيارايد. نزديکان کيخسرو بپاس اسالم رأی  
بدين کار نمی دادند، ولی چون او پافشاری داشت، چنين تدبير انديشيدند که صورت شيری نگاشته و روی همچون 

رشيد آن شاهزاده گرجی را همچون خورشيدی بر فراز آن بنگارند که هم دلخواه کيخسرو انجام گرفته و هم مردم پی خو
  به حقيقت کار نبرده و چنين پندارند که مقصود نقش صورت طالع پادشاه است.

شود، زيرا او از مقصود ابن عبری نکوهش کيخسرو است که چرا بدانسان زبون عشق زنی بوده. بر ابن عبری بايد بخ
زير چرخشت استخوانهای عشق در نيامده بود و از انديشه خام و دل بيدرد بهتر از اين چه تراود؟ بلکه بايد خورسند بود  
که او بدين نکوهش برخاسته که ما از سخنانش بدينسان سود برداشته و دشوار تاريخی خود را آسان می سازيم. و چون 

رو را دريافته و زادگاهش نيز ملطيه يکی از شهرهای آسيای کوچک بوده، از اينرو در او در آغاز جوانيش زمان کيخس
تاريخ سلجوقيان روم، بويژه در سرگذشت و داستان کيخسرو و جانشينانش بينا و آگاه بوده. و آنگاه که او يکی از مؤلفان 

از نظر تاريخ ايران در خور ارزش بسيار  دانشمند است که پيرامون گزافه نمی گردد و از اينجا سخن او بسی استوار و 
  است.



گذشته از آنکه دانه های بسياری از آن سکه کيخسرو با نقش شير و چهره خورشيدوار شاهزاده خانم گرجی در دست 
است که از جمله دانه ای در تصرف نگارنده است. خود اين سکه بر استواری گفته ابن عبری بهترين دليل است. زيرا  

فن سکه شناسی دست دارند می دانند که پيش از اين سکه های کيخسرو هرگز سکه ای با نقش شير و کسانيکه در 
خورشيد ديده نشده و اين سکه ها نخستين سکه با نقش مزبور می باشد و چون از هر حيث با نوشته ابن عبری درست 

  می آيد از اينجا استواری آن نوشته هويداست.

ديد آورده عشق است، چه بهتر از اينکه بهره ايران سرزمين شاعران گرديده. زيرا نقش بايد گفت شير و خورشيد چون پ
مزبور شعر و داستانش هم شعر است. انوشه روان شاهزاده گرجی که زيبايی رخسار او چنين نقش شگفتی پديد آورده و 

ترجمه يافته و پيش گرجيان بسيار به ايران سرزمين ويس و رامين (افسانه ويس و رامين از زبان پارسی به زبان گرجی 
معروف می باشد) ارمغان ساخته. ايران که بر همه سرزمينهای پيرامون خود عنوان استادی و آموزگاری دارد و ساليان 
دراز گرجستان زيبا يکی از جگر گوشه هايش بوده، نشان با اين بنياد تاريخی از هر حيث برتری دارد برآن نشانها که 

  دارند و هرگز بنيادی برای آنها در تاريخ نتوان يافت.دولت های ديگر 

  شير و خورشيد چگونه شهرت يافته و از کی نشان رسمی ايران شده؟ 

پر روشن است که در اين باره ما بايد چگونگی شير و خورشيد را زمان بزمان و قرن بقرن از ديده بگذرانيم. ولی  
ان صفوی که سيصد سال کمابيش فاصله است، ما آگاهی درستی از افسوس که پس از سکه های کيخسرو تا زمان پادشاه

  چگونگی شير و خورشيد نداريم.

بدين تفصيل که پس از کيخسرو از چند تن جانشينان او که تا آخر قرن هفتم زير دست مغوالن فرمانروايی داشتند، 
ن و قره قوينلويان و آق قوينلويان و سربداران  نگارنده هرگز سکه نديده ام، با آنکه يقين دارم که سکه داشته اند. از مغوال

و تيموريان و ديگران نيز که از زمان کيخسرو تا پيدايش صفويان در ايران و اين پيرامونها پادشاهی داشته اند هر چه  
يکدانه  سکه من ديده ام همه با خط و نوشته بوده و هرگز سکه ای با نقش جانور يا آدمی از اين پادشاهان نديده ام. (مگر

  سکه مسی که سپس ياد آن خواهيم کرد). 

ليکن چون در زمان صفويان شير و خورشيد يکی از نقشهای معروف بوده و فراوان آنرا بکار می برده اند، از اينجا بدو  
جهت پيداست که نقش مزبور پيش صفويان نيز معمول بوده است. اول آنکه اگر شير و خورشيد پس از کيخسرو از ميان 

استه بود و پادشاهانی که ميانه او و صفويان بوده اند هيچکدام آنرا بکار نمی برد، پادشاهان صفوی از کجا پی به برخ
نقش مزبور برده و در سکه های خود می نگاردند. چه اين گمان بسيار دور است که بگوييم آنرا از روی سکه های کهنه 

  ه که امروز در ميان ماست، در آنزمان نبوده است. کيخسرو برداشته بودند. زيرا گردآوری سکه های کهن

دوم آنکه در سکه های کيخسرو چنانکه ديديم، خورشيد دايره درست و از پشت شير جداست، ولی در سکه های صفويان 
در  1324همچون سکه های امروزی (اين نوشتار مربوط است بزمانی که زنده ياد کسروی حيات داشت. ايشان در سال 

ستری ترور شد) ما خورشيد نيم دايره و چسبيده به پشت شير است. اين تفاوت دليل است که شير و خورشيد را کاخ دادگ
صفويان يکسره از روی سکه های کيخسرو برنداشته اند و واسطه های بسيار در ميان بوده. چه برای نيم دايره شده  

در نتيجه شتابکاری و سهل انگاری نقاشان بتدريج و  خورشيد و چسبيدن آن به پشت شير جهتی جز اين نتوان پنداشت که
  کم کم بدين حال رسيده است.

گذشته از اينها يکدانه سکه مسی در تصرف نگارنده است که بر يکروی آن نقش شير و خورشيد است و خطی بر فراز  
پادشاه است. ولی چون از  آن بوده که زنگ گرفته و از ميان رفته و از اينرو نتوان دانست که سکه کدام زمان و کدام

يکسوی در اينجا نيز خورشيد نيم دايره و چسبيده به پشت شير است و از اينجا پيداست که از سکه های کيخسرو نمی 
باشد، و از سوی ديگر از عبارت "ال اله ال هللا محمد رسول هللا" که بر روی ديگر سکه است و نامی از "علی" و ديگر 

چنين از طرز خط که کوفی است، پيداست که از سکه های صفويان و خاندانهای پس از ايشان هم امامان برده نشده، و هم
نيست، نتيجه اينست که سکه مزبور از پادشاهی است که ميانه زمان کيخسرو و دوره صفويان فرمانروايی داشته و نقش 

  شير و خورشيد در آنزمان نيز بکار برده می شده است. 

ر زمان صفويان شير و خورشيد بسيار معروف بوده است، و از زمان ايشان است که اين نقش در باری چنانکه گفتيم د
ايران شهرت و رواج يافته، ولی بايد دانست که در زمان شاه اسماعيل هرگز اين نقش بکار نرفته. زيرا گذشته از آنکه 

دی که در زمان او ميزيسته و جنگها و کارهای هرگز سکه ای از آن پادشاه با نقش شير و خورشيد ديده نشده، قاسمی گناب
  او را بنظم سروده در بسياری از جاها درفشهای او را می ستايد، چنانکه می گويد:



  مه رايت آينه ماه و مهر                علمهای سبزش ستون سپهر 

  و باز می گويد: 

  بنظاره جنگ برخاستند                 علمها چو خوبان قد آراستند 

  عيان ابلق آسمان را قطاس           ز پرچم طوق عالی اساسشد ا

  جال جل دف زهره را کرده ساز          مه سر علم بر فلک سر فراز

اينگونه شعرها بسيار دارد، ولی در هيچ جا نامی از شير يا شير و خورشيد نمی برد و هويداست که در آنزمان اين    از
  نقش بکار نميرفته است. 

پسر شاه اسماعيل توجه به نقش شير و خورشيد داشته. ولی چنانکه گفتيم اين پادشاه می پنداشته که شير و  شاه طهماسب
خورشيد صورت طالع پادشاهی است، و چون طالع خود او برج حمل (بره) بوده، از اينرو در سکه های مسی که فلوس 

ه از اين "بره و خورشيد" را دارم که در پشت يکی نام می ناميدند، خورشيد را بر پشت بره نشانيده است. نگارنده دو سک 
شاه طهماسب آشکار نوشته شده. از اينجا می توان انگاشت که جهت بکار نبردن شاه اسماعيل شير و خورشيد را نيز اين 

کل پندار بوده. زيرا او برج عقرب بوده و نمی خواسته خورشيد را بر پشت کژدم بنشاند. راستی هم اگر می نشاند ش
  بسيار نا زيبايی درست می شد. 

شاه عباس هر چه فلوس با نقش خورشيد دارد، در همگی خورشيد با شير است، با آنکه طالع آن پادشاه برج سنبله بوده 
است و نتوان گفت که چون خورشيد با سنبله درست نمی آمده بجای سنبله همسايه آسمانی او شير را بکار کشيده اند، 

زنی است که خوشه ای بدست گرفته و نقش خورشيد با او هيچگونه مانعی نداشته است و می  زيرا سنبله صورت
توانستند خورشيد را بر روی سينه او بنگارند. بايد گفت تا زمان شاه عباس آن پندار از ميان برخاسته و حقيقت داستان 

ان آن ارتباط علمی خورشيد و شير را که گفتيم شير و خورشيد بدست آمده بود. يا اينکه شاه مزبور براهنمايی ستاره شناس
در فن ستاره شناسی کهنه معروفست در انديشه داشته که بر خالف شيوه گذشتگان خود خورشيد را با سنبله نقش ننموده 

  است. 

ا نقش شير و خورشيد بر فلوس های زمان شاه عباس بسيار فراوان است و شايد از اينجا نسبت پيدايش شير و خورشيد ر
  بشاه مزبور ميدهند که او باعث شهرت و رواج آن گرديده است.

پس از شاه عباس هم تا آخر صفويان شير و خورشيد در سکه ها معمول و معروف بوده و فلوسهايی با نقش مزبور از 
مال  هر کدام از جانشينان او در دست است، و در برخی از شعرهای آنزمان نيز ياد اين فلوسها و شيرها شده است.

  نويدی شيرازی که در زمان شاه سليمان صفوی در سپاهان ميزيسته اين دو بيت شعر را سروده است: 

  بيهوده ز بی زری چرا دلگيری               ای آنکه حديث عقل را تفسيری

  خوابيده بروی هر فلوسی شيری                    آوردن زر بدست آسان نبود 

ين ابيات شير با خورشيد است نه شير تنها. چه ديديم که شير تنها در آنزمان بر سکه ها بايد گفت مقصود از شير در ا
 کمتر نقش می شده، بويژه در سپاهان که معمول نبوده است.

از اين فلوسها پيداست که در آنزمان شير و خورشيد شکل ثابتی نداشته و در هر شهری به شکل ديگری آنرا می نگاشته  
گاهی رويش از اينسو و گاهی از آنسوی، و گاهی دمش برانگيخته و گاهی فروآويخته است. خورشيد را اند. چنانکه شير 

  هم در برخی بزرگ و در برخی کوچک نگاشته اند.

از زمان صفويان دليلی هم درباره درفشها در دست است. بدين تفصيل که محمدرضا بيک نامی که در زمان شاه سلطان 
ميالدی بفرستادگی از آن پادشاه بدربار لويی چهاردهم پادشاه فرانسه رفته   ١٧١۵است در سال حسين حاکم ايروان بوده 

و مدتی در آنجا باشکوه بسيار ميزيسته است. در بيست و چند سال پيش يکی از مؤلفان فرانسه بنام موريس هربرت 



نوان "فرستاده ايران به دربار لويی  کتابی درباره اين سفر محمدرضا بيک و همراهانش و داستان ايشان در پاريس بع
ميالدی به چاپ رسانيده است. در اين کتاب تصويرهايی نيز از محمدرضابيک و  ١٩٠٧چهاردهم" تأليف و آنرا در سال 

همراهانش در هنگام گذار از کوچه های پاريس چاپ شده است که بگفته مؤلف از روی تصويرهايی برداشته شده که در 
درضابيک درست کرده بودند. در برخی از اين تصويرها درفش ايران بر فراز سر محمدرضابيک همان زمان سفر محم

پرچم گشاده و بر روی پرده آن شکل شيری است با خورشيدی در فراز آن. ليکن در اينجا نيز همچون شير و 
در زمان صفويان شير  خورشيدهای زمان کيخسرو، خورشيد از پشت شير جدا و دايره درست است. از اينجا پيداست که

و خورشيد را چنانکه بر فلوسها بوده بر روی درفشها رسم نمی کرده و خورشيد را دايره جدا از پشت شير نقش می 
  نموده اند.

و پسرانش و از  نادرشاهپس از دوره صفويان بار ديگر رشته آگاهی ما درباره شير و خورشيد گسيخته می شود و از 
کريمخان و جانشينانش فلوسی يا سکه ديگری با نقش شير و خورشيد، که به يقين از ايشان باشد در دست نداريم. ولی اين 
پيداست که زمان اينان تفاوتی با زمان صفويان نداشته و اينان نيز بر فلوسها و درفشها شير و خورشيد را نگاشته و گاهی 

  م نقشهای ديگر بکار می برده اند. ه

اما قاجاريان، چون در دوره ايشان است که در شکل شير و خورشيد تغييرها رخ داده و سرانجام کار نشان رسمی ايران  
  می شود. اينست که بايد از اين دوره به تفضيل سخن راند.

از زمان فتحعلی شاه و جانشين او محمدشاه،  از زمان آقامحمدخان نيز آگاهی درباره شير و خورشيد در دست نيست. ولی
گذشته از فلوسهايی که در دست است، خوشبختانه نوشته يکی از مؤلفان اروپا نيز در دست است که کمک بسيار بکار ما 
دارد. اين نوشته عبارت از شرحی است که مسيو دوبو مؤلف معروف فرانسوی در کتاب خود (الپرس) که در زمان 

  نمود می نگارد.  محمدشاه تأليف

مؤلف مزبور می گويد: يکی از شيوه های پادشاه ايران است که درفشهای بسيار بکار می برد و بر اين درفشها دو نقش 
نگاشته می شود، يکی نقش تيغ دو سر علی (ذوالفقار) و ديگری صورت شير خوابيده ای که خورشيد از پشت او در می 

هی نيز نگاشته اند. همچنين بر نشانهايی که شاه ايران به سپاهيان و سرکردگان و آيد. اين دو نقش را در کوشک پادشا
  نمايندگان اروپايی بنام نواختن ايشان می دهد نيز اين دو نقش هست. 

مؤلف ديگری از فرانسويان، مسيو النگله، که بيش از "دوبو" در زمان فتحعلی شاه کتاب کوچکی درباره ايران نگاشته، 
ير و خورشيد ياد نموده و شگفت است که نام "مهر و شير" به او ميدهد و دانسته نيست که اين عبارت را از  او نيز از ش

النگله پنداشته که شير و خورشيد از بازمانده های ايران باستان و يادگار آتش و آفتاب پرستی   کجا برداشته است.
انی که نشان "هالل" را اختراع نموده، فتحعلی شاه هم ايرانيان ديرين است. ميگويد بهم چشمی سلطان سليم سوم عثم

  نشان "مهر و شير" را درست نموده است.

از اين نوشته ها پيداست که در زمان فتحعلی شاه و محمدشاه بر درفشها دو نقش می نگاشته اند، يکی شير و خورشيد که 
بر ديوارهای کوشک پادشاهی نيز می نگاشته اند.  شير خوابيده بوده و ديگری تيغ دو سر يا ذوالفقار. و اين دو نقش را

همچنين دو نشان از اين دو نقش درست کرده بودند، چنانکه هم اکنون اين نشان معمول است و در وزارتخانه ها، بويژه 
  در وزارت جنگ به کسانی که در خور نواختن باشند بخشيده می شود. 

ته از شير و خورشيد، نقشهايی ديگر نيز از خورشيد تنها و مرغ و ولی فلوسهايی از فتحعلی شاه در دست است که گذش
  مانند اينها بکار رفته و در شير و خورشيد در برخی شير ايستاده است. 

رشته فلوسهايی نيز در دست است که شير تنها و خوابيده است و اگر چه تاريخ درستی در هيچکدام   از همان زمانها يک
ها يقين است که در زمان فتحعلی شاه و محمدشاه يا در آغازهای پادشاهی ناصرالدين شاه  پيدا نيست و لی از شکل سکه

زده شده است. اما تا کنون نگارنده در هيچ فلوسی يا سکه نقره ای نقش ذوالفقار را نديده ام. گويا اين نقش را در شکه ها 
  هرگز بکار برده نمی شده است. 

خورشيد نشان رسمی ايران می گردد. تفضيل اين سخن آنکه از ناصرالدين شاه   اکنون می رسيم به دوره ای که شير و
يکرشته فلوسهايی با نقش شير و خورشيد در دست است که شير خوابيده ولی از هر حيث مانند شير نشانهای امروزی 

و چند سال پس  هجری است. ولی در يکرشته فلوس های ديگر که نيز در دست است ١٢٧٢است. تاريخ اين فلوسها سال 



هجری ضرب شده است، ناگهان شير بپاخاسته و برای نخستين بار شمشير بدست گرفته  ١٢٨۴از آن فلوسها در سال 
  است. 

و آن نزديکی ها است و گمان می کنيم که نشان رسمی  ١٢٨٠از اينجا پيداست که شمشير بدست گرفتن شير از سال 
  آغاز شده باشد. ايران شدن شير و خورشيد هم از همان زمان 

بدين تفصيل که در زمانهای پيشين در ايران و ديگر دولت های مشرق اين رسم که هرکدام نشان خاصی برای خود  
داشته باشد نبوده. چنانکه ديديم در زمان صفويان و ديگران شکلهای گوناگون بکار می رفته. در زمان فتحعلی شاه که  

در درفشها گذشته از شير و خورشيد، نقش ذوالفقار را هم بکار می برده اند و بر  ديگر شکلها را از ميان برده بودند، باز
سکه ها مرغ و آفتاب را هم می نگاشته اند. بهرحال اين يقين است که در قرنهای باستان نشان دولتی به اين معنی که 

ه بسيار يافته، ناچار شده که همچون امروز است نبوده. ليکن در زمان ناصرالدين شاه که ايران با دولت های اروپا رابط
آن دولت ها اين نيز نشان خاصی داشته باشد و برای اين کار گويا دو شکل ذوالفقار و شير و خورشيد پيشين را يکی 
کرده و آن شمشير را که به تنهايی نشانی بوده، بدست شير داده اند. چيزی که هست، بپاس شکوه امام تيغ دو سر بدست 

د. از همين زمان است که شير و خورشيد شکل ثابتی پيدا کرده که در همه جا روی شير بسوی دست چپ و شير نداده ان
دمش برانگيخته و گردنش يالدار است، و پيوسته ايستاده رويش برگشته بسوی بيرون است. (تفاوت بزرگ ديگر شير و 

يالدار است و در نقشهای پيشين چنانکه  خورشيدهای امروزی با شير و خورشيدهای پيشين اين است که شير امروزی 
ديديم شير بی يال بود است. اين نکته را يکی از دانشمندان روسی که در تهران نشيمن دارد، به نگارنده يادآوری کرد که 
شيرهای ايران که تا صد و دويست سال پيش بسيار فراوان بوده و اکنون کم شده، هم نر و هم ماده شان بی يال است. و 

اينجاست که در نقشهای پيشين همه جا شير بی يال نگاشته اند. اما شير يالدار که از زمان ناصرالدين شاه بدينسوی از 
  ديده می شود، از روی نقشهای اروپاست)

در اينجا ما تاريخچه شير و خورشيد را بپايان می بريم. ما آنچه ميدانستيم تا اينجا نگاشتيم، ولی بی گفتگوست که از  
های کهنه و وزارتخانه ها و فرمانهای کهنه که در پاره ای از خاندانها است می توان آگاهی های بيشتری بدست نوشته 

آورد. بويژه درباره گزارشهای آخری شير و خورشيد که از آرشيو وزارتخانها، بويژه وزارت خارجه ميتوان استفاده 
  فراوان کرد.  

شير و خورشيد را در شعر کرده، انوشه روان ملک الشعرا صبوری است که  تا آنجا که ما ميدانيم تنها شاعری که ياد 
  اين دو بيتی از اوست: 

  خورشيد بپشت اوست هر کس ديد است                گر شير نشان دولت جاويد است 

  شيری باشد که روی او خورشيد است            آن ترک پسر که اين نشان هسته بسر

  

کهالن  مفرد  جواد   
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