
 چيـست، درفـش شــكوهمــند وسـرفـرازكـاويـاني
 

که ازروزآفرينــش آدمی وخوی ، بی گمان يکی ازپرارزشترين پرچمهای جهانی است، درفش کاويانی
.  زيرااين پرچم چندين برتـری به همه پرچمهای جهانی دارد.  برافراشته شده است، شهريگری گرفتن

 :رپرچمهادرسراسرجهان يـافت نميـشونـددرهيچيک ازديگ، وامتيازاتی که درآن است
 
وازيک پيش بندچرمی آهنگردالوری کـه برای درهم کوبيدن ، اين پرچم ازدل توده های مردم بيرون آمده-١

 .  فراهم آمده است ، سـتم وشکنجه بيدادگران تازی به پاخاست
ازاين .  پا نـشده استدرســت وبـر، هيچ پرچمی درجهان بارای مردم ورای خواهی ازآنهاوهمه پرسی-٢

ولی درفش کاويانـی بدسـت مردم ساخته شده وازميان آنهابيرون .  روکمترخواسته مردم درآنهانمايان است
 .  آمده است

ولی درفش .  هرکشوری پس ازگزينش پرچم برای رنگهاونشانه های آن درونمايه هائی برگزيـده است-٣
وبرای ، زيـرا درپيکاربادشمن خونخوار.   خودرابهمراه داشتهنگام برافراشته شدن همه درونمايه، کاويانی

 .  پيشاپيش مردم بپاخاسته وبه جنبش درآمد، سرنگونی او
 .  برپاگـرديد، اين پرچم برای آزادی ايران زمين ازدل توده های به خروش آمده-٤
 .  ايران وايرانی اسـت، اين پرچم زنده کننده غروردرهم کوبيده ونابودشده-٥
 .  کهن ترين پرچم جهانی ميباشدکه بدست ايرانی برافراشتـه شده اسـت، ين پرچما-٦

کاوه <يادکرده اســت ودربـر پاخـيزی >اخترکاويانی<بارهابه نام، فردوسـی بزرگ ازدرفـش کاويانی
 :که چنيـن است، چگونگی درست شدن آن رابازگوميکند >آهنگر

به بزرگان بيخرد پيرامون ضــحاک می تازد ونامه ای ، پس ازآنکه کاوه آهنگردربارگاه ضحاک ماردوش
، بيدادگرامضاءکرده واورامردی نيکوکـارو نيک سرشت وبرجسته ومردمدارراکه آنهابرای اين خونخوار

وبميان توده های به خشم آمده می ، همراه فرزندش ازبـارگـاه بيرون ميرود، ازهم ميدرد، شناسانده بودند
که ، پيکاری سهمگين ودشمن کوب راپی ميريزد، ندچرمی خودوبر نيزه کردن آن دودوباپاره کردن پيش ب

 :دراين باره فردوســی بزرگ چنيــن می سـرايـد
 بــروانجمـن گشــت بـازارگــاه  ، چــوکـاوه بـرون شــدزدرگاه شاه 

 جهــان راسراسـرسـوی دادخـوانـد      ، همــی بـرخـروشيـدوفريـاد خواند    
 بپـوشـــندهنگــام زخـــم درای  ، چــرم کـآهنـگران پـشت پایازآن 

 همــانگـه زبــازاربـرخاسـت گرد     ، همــان کـاوه آن برسـرنيـزه کرد    
 

که ، بدينگونه برجسته ترين وبزرگترين پديده فروزانـی ميگردد، اين چرم بی ارزش پيش بندآهنگری
 .برتاريک می نشينـد وپرتومی افشانـد

   
 به آن سوگند يـادميکنـدوبرپهنـه ، هرپادشاهی که به تخت می نشيندوتاج شاهی برسرمی نهــد، ازآن پس 

، وبرآن ارج بيکران می نهدوآنراميستايد و برفـرازسـرمی افرازدآن زروگـوهرمی افشاند
 .وآنرانمادشکوهمندی آزادی ويکپارچگی ونيرومندی کشورميداند

   
  به شــاهی به سربــرنهــادی کـاله      ،رفت گاهازآن پـس هرآنکـس که بگ
  بــرآويختـی نـو بـه نـو  گـوهران      ، نگران ـــــبـرآن بـی بـها چــرم آه

 بـرآنگــونه گشــت اختـر کـاويان  ، ايـه وپـرنيــان ــــــــزديــبای پـرم
 ـد بــودجـهان را از اودل پــراميـ  ، خورشـيدبود ، کــه انـدرشب تيره

 همـی بــودنی داشـت انـدرنـهـان  ، بگشــت اندريـن نيزچندی جهان     
 

 :تاريـخ تـبری مينـويـسد 
.  درفش کاويانی ازپوست شيربودوپادشاهان آنرابه زيب وزيوربياراستندوزروسيم وگوهربرآن پوشاندند

زبــرای شاهزاده ای که به کارهای وجــ، که جزدرکارهای بزرگ نمياوردند، آنرااخترکاويان نيزمی ناميدند
 . برنمی افراشتند، بزرگ فرستاده ميشد

  
اودرازايش رادوازده .  که برچوبهای بلندمی آويختند، آنراازپوست پلنگ ميداند:مسعودی درمروج الذهب 

محمدجريرتبری  )هرآرش ازنوک انگشتان تاآرنج دست است(.  نوشته است>آرش<وپهنايش راهشت 
 .  همين گفته مسعودی رابازگوميکند، م والملوکدرتاريخ االم



، ياپلنگ بوده است، چرمی ازپوست ببر، آمده است که درفش کاويانی، دربرهان قاطع وفرهنگ جهانگيری
 .  که آهنگران هنگام کاربرميان می بستندوکاوه آهنگرآنرابرسرنيزه کردوبــه نبرد بـاضحــاک پرداخـت

 
وپوستی راکـه گروهی ، کاوه به پيکارباضحاک به پاخاست:مينويسـد، يهابوريحان بيرونی درآثارالباق

، آنگاه آنرادرفــش کـاويان خـواندند که پس ازآن ، برنيزه کرد، آنراازخرس ودسته ای ازپوست شيرميدانند
 .  به زروزيوروگوهرهای ناب فراوان آراسته وپيراسته شد، پی درپی
يکی .   وساسانيان ازدرفش کاويانی دردسـت اسـتن هخامنشياندونگاه ازدورا:مينويسد>اسکارمن<استاد

اين کنده .  درکنده کاری های ايتاليــا بدسـت آمده است١٨٣١کنده کاری شده ودرسال، درروی تخته سنگی
قبل ازميـالد رخ دادوجنـگ ميان داريوش سوم ٣٢٣رامی نماياندکه درسال>ايسوس<کاری جنگ 
، نگاره ای ازاسکندرودرسمت راست،  ای ازاسکندرودرسمت چـپنگاره، درسمت چپ.  واسکندربود

درپشت .  داريوش است که برروی گردونه جنگی ايستاده وپيرامون اوراسپـاهيان ايران گرفته اند
که شوربختانه همين بخش شکسته ،  يکــی ازســــرداران درفـش کاويانـی رادردست دارد،  سرداريوش
بااين رودربخش باالئين پرچم ونوک نيزه ای که درفش .  که بدرستی سنـگ پرچم آشـکارنيست، شده است

بخـوبی هويـدامی ، بـدان چسبيـده وهمچنين بخش رشته نوارهائی که برای زيبائی وزيوربه درفش آويزانند
، نابودشـدزيــرآوار وخاکسـتررفت و>وزوو<به دنبال آتشفشانی کوه٧٩درسال > پمپی<چون شهر.  باشـند

،  ميتـوان آنـرانزديـک زادروزکه,بايدپذيرفت که اين تخته سنگ اززمانهای بسيارپيش ساختـــه شـده است 
 . مسيــح دانســت

   
کـه > فرته کاره<دررويه سکه های دودمانی بنام، نگاره ديگری که ازدرفش کاويانی مانده است

که ، آتشکده است،  سکه تنهاسرپادشاه وپشت سکهروی.  ديده ميشود، آنهاراجانشينان اسکندرميگفتند
صددرصد با پرچمی که درپـمپی ، نگاره اين سکه.  پادشاهان دربرابرآن ايستاده اندوستايش به جا مياورند

اين درفش درست همانی اســت که فردوسی بزرگ نيزازآن يادکرده .  يکسان ميباشد، بدست آمده است
 .ودرسروده های خويش آورده است

   
وشاهنامه > فرته کاره<سکه های دودمان، تخته سـنگ کنده کاری شده پمپی:ميگويد>اسکارمن<تاداسـ

تيکه چرمی چهارگوشه بوده که برباالی يک نيزه آويخته شده ، چنين برميايدکه درفش کاويانی، فردوسی
 وابريشم برروی اين چــرم آراسته به پرنيان.  ونوک نيزه ازپشت آن بسوی باالنموداربوده است

اين درفش چهارپـره داشته است که درهسته آن دايره .  ستاره ای ميدرخشيده است، وگوهرهای ناب
چهاررشته ، دربخش پائيـنی چرم.  کوچکی ديده ميشودودرباالی آن نيزهمين دايره به چشــم مـيخورد

وهرهای ناب آويـزان گ، سرخ وزردوبنفــش آويـخته شـده است که درنوک آنها، نواربه رنگهای گوناگون
 .  ميباشـند

کسـی که برضحاک ، يعنی علم کابيان، درفش کابيان:مينويسد٧٣خوارزمی درکتاب مفاتيح العلوم صفحه
.  درفش کابی ازپوست خرس بودونيـزگويند ازپوست شـيربود.  ضحاک رابکشت، شوريد تاآفريـدون
 .  بياراستند، آنرافرخنـده دانسته وبه زروجواهرگرانبها، پادشاهان فـرس

کاسه هائی يافت ميشوندکه درته آنها درفش کاويانی ، درنمايشگاه باستانی مـوزه لوورپاريس دربخش ايران
کهن ، سال پيش از زادروزمسيـح بديـنگونه دست کـم٤٦٠٠:کشيده شده وبرروی آنهانوشته شده است

 .سال پيـش ميرسـد٦٦٠٠بودن درفش کاويـانی تا
   

ازآن فريدون ميداندکه خود درفش کاويانی   رابنفـش وزرد وسـرخ:گزيدن سه رنگبر، فردوسـی بزرگ
 . رانيزبه زيب وزيور وديبای رومی وابريشم وپرنيان نيزآذين بندی نمودکـه درهميـن باره سرائيـده است

  
 زتابيـدن سـرخ وزرد وبنفش،                 هـواشد بسـان پرند درفـش

 بـدو اندرون خيمه های پلنگ، ه ديـبه رنـگ رنگ سراپرد:            ويا
 غالفش بنفش،  سرش ماه زرين، يکردرفش                يکی زردخورشيد پ

 بـه پيش اندرون تيغهای بنفش،                ميـان سپه کاويـانی درفـش
 

آن  بيم آن وهر، هنگاميکه گودرز سردارايرانی پی ميبردکه فريبرزدرجنگ خسته ودرمانده شده است
جنگ ، ين افتدوايرانيان به د نبال سـرنگونـی درفش کـاويانیميرودکه درفش کاويانی ازدستش برزم

.  رابسـوی اوميفرستدتادرفـش راازدستـش بگيـردونزداوبياورد>بيـژن<بيدرنگ، راببازنـدوشکست بخورند
 :وردبازازرنگ بنفش سـخن بميـان ميا، فردوسی که اين جنگ رابازنمائی ميکند

 
 بـه پيش من آر اختـرکاويان،                به سوی فريبرزبرکش عنان



 بيايـد کند روی گيتی بنفـش ،                وگـرخودفريبرزباآن درفش
 

تادرفش ، سردارتورانی يادميکنـد کـه کوشش ميـکرد>هومان<درجنگ ايران وتوران از، فردوسـی بزرگ
فردوسی بازدراين .  بدينگونه بودکه ميتوانست ارتش ايـران راشکسـت دهدزيـرا.  کاويانی رابه چـنگ آورد

 :نبردازرنگ بنفش سخن ميگويد
 

 جهان بردل شاه تنگ آوريم، درفش بنفش اربه چنگ آوريم              
 که افکنـده بودبرپشت پيـل،               گرانـی بديدآن درفش چونيل

 
.  شان ميدهدکه اين رنگ ازارزش ويژه ای برخوردار بـوده استن، بازگوکردنهای پی درپی رنگ بنفش

 ميـگويدوچنيـن می ازرنگ بنفش دردرفـش کــاويانی سخـن>گرشاسب نامه<هم در>اسدی طوسی<
 :سـرايد

 
 کشيدنددرکاويانـی درفش،              خسروان گهر زان درفش بنفش

 غالف بنفشبدادش همه زر،              يکی شـيرپـيکردرفش بنفش 
 

بااين رو ، گيهائی داشته که گرچه ازآنهاچنــدان يـاد نشـده اسـتبيـگمان هررنـگ نمادی گويـابوده وويژ
 ، بررسيـهانشان ميدهند که ايرانيان باين سه رنگ سخت دلبستگی داشتندورنگهای برگزيده وبرجسته آنـان

 .  نده انـدهميــن سـه رنـگ بوده اسـت که برروی پــرچمشــان نيـزنشـا
 

 )دکتررضامظلومان(کـوروش آريـامنش:از زنده ياد


