
 پيشاھنگان ايران تقديم می نمايماين کتاب را به 

  

  کسروی

  اگر به خانه شير آمده ست شيدروست

  بدانکه خانه شيداست شير بر گردون

  قطران تبريزی                          

  به نام پاک آفريدگار

  آغاز سخن

شير و خورشيد و چگونگی  دانيم تا کنون کسی از ايرانيان يا از ايرانشناسان اروپا و آمريکا درباره تا آنجا که ما می
پيدايش آن و اينکه از کی و چگونه نشان رسمی دولت ايران شده تحقيقی از روی دليل و گواه ننموده [است]. من از 
ھشت سال پيش توجه بدين موضوع داشته، از يکسوی در کتابھا به جستجو پرداخته، از سوی ديگر به گرد آوردن 

ام که اينک  ھای سودمندی رسيده ام و به ياری خدا به نتيجه زارھای کار است کوشيدهھای کھنه که در اين باره از اب سکه
  نگارم. ھا می برای آگاھی ھمه بر اين صفحه



کنيم و از اين رو شگفتی آن از ديده ما برخاسته  شير و خورشيد را ما از کودکی ديده و ھر روز چند بار تماشا می
گھان آن را ديده و آگاھی يابد که نشان رسمی دولت ماست در شگفت اندر فرو [است]. ليکن ھرگاه بيگانه ھوشمندی نا

  ماند: می

کشد؟ آيا اين شکل ھمچون شکلھای  آن کدام شير است که دم برانگيخته و شمشير به دست گرفته خورشيد را بر پشت می
ای آن را به نام رمز و برای  فرزانه ای پيدا شده؟ يا متولوجی [ميتولوژی/ اسطوره شناسی] يونان در نتيجه افسانه کھنه

اشاره به پاره اندرزھای اجتماعی پديد آورده [است]؟ يا چه مايه و بنياد ديگری برای پيدايش خود دارد؟... [اينھا] 
ھايی است که ھر بيگانه ھوشمند از ديدن شير و خورشيد ما، از انديشه خود گذرانيده و ھرگاه بر يک تن ايرانی  پرسش

  پرسد. [ليکن] او چه داند، که حقيقت کار بر خود ايرانيان ھم پوشيده است. ز او نيز میبرخورد ا

زنند. در پيش  اين عادت ھمه جا در مردم ھست که چون پی به حقيقت چيزی نبردند دست به دامن افسانه و پندار می
اند.  ای ساخته اند برای ھر کدام افسانه ھا فراوان است که چون راه به حقيقت آنھا نيافته ايرانيان از اين گونه موضوع

درباره شير و خورشيد ھم اين سخن بر سر زبانھاست که شير نشان ارمنيان و خورشيد نشان ايرانيان بوده [است]. شاه 
عباس بزرگ صفوی استقالل ارمنستان را برانداخته و به يادگار اين پيروزی، خورشيد را بر پشت شير نشانده و اين 

  د آورده است.نقش را پدي

نزد ھر کسی که سخن از شير و خورشيد گوييم چه دانا و چه کانا، چه مسلمان و چه ارمنی بيدرنگ اين افسانه را 
دھند با آنکه اين سخن  سرايد، بلکه [حتی] برخی ارمنيان به دروغ نسبت اين سخن را به کتابھای تاريخ ارمنستان می می

  توان گرفت زيرا: ندين خرده بر آن میاز ھيچ روی با تاريخ سازش ندارد و چ

ِ                                                                       نخست آنکه نشان ايران بودن  خورشيد پاک بی دليل است و شير ھم اگر چه در ارمنستان معروف بوده و برخی                          
اند با اين ھمه چنان که خواھيم ديد نشان  پادشاھان به ويژه چند تن از حکمرانان روبنيانان فراوان او را به کار می برده

  نبوده است. خاص ارمنستان

ھايی در دست  دوم آنکه پيدايش شير و خورشيد بی شک قرنھا پيش از صفويان بوده و ما چنان که خواھيم ديد سکه
  داريم که چندين صد سال پيش از شاه عباس زده شده[اند].

پادشاھان ساسانی  ھای دوره پيش از اسالم ايران و از کارھای سوم برافتادن استقالل ارمنستان به دست ايران از داستان
است و استقاللی ھم که ارمنيان پس از پيدايش اسالم در بخشی از ارمنستان پيدا کردند و پادشاھان باکراتونی دويست 
سال کمابيش [بر آن] فرمانروا بودند، در قرن پنجم ھجری با دست روميان برافتاده و پادشاھی که سپس روبنيانان در 

ياد نھادند و سيصد سال بر پا بود. اين پادشاھی نيز در قرن ھشتم به کوشش مصريان از بيرون ارمنستان در کيليکيا بن
  ميان رفت. پس کدام استقالل ارمنيان را شاه عباس برانداخته [است]؟!

ای داشتند که چنين  در زمان شاه عباس، ارمنيان نه تنھا دارای ھيچ گونه استقالل نبودند [بلکه] روزگار سخت برآشفته
بر آذربايگان و ارمنستان دست يافته بودند و چون شاه عباس به جنگ  ری کس مبيناد! [چرا که] مدتھا عثمانيان روزگا

افتاد و از گفتن بی نياز  ايشان برخاست، ارمنستان ميدان کشاکش گرديد که ھر زمان از دست يکی به دست آن ديگری می
گردد. شاه عباس کاری که کرد ارمنيان را از  بی پاسبان میاست که در چنين ھنگام چه آسيب و آزاری بھره مردم 

ارمنستان بيرون آورده در سپاھان و مازندران نشيمن داد که آن سرزمين ويرانه و تھی مانده [از] عثمانيان در آنجا 
ذربايگان بدين نام زيستن نتوانستند. جلفای سپاھان که کانون ارمنيان ايران است از آن ھنگام پديد آمد [و] به ياد جلفای آ

  ناميده گرديد. 

  پس شير و خورشيد چگونه پديد آمده و داستان آن چيست؟

  ما اين موضوع را سه بخش نموده، در سه گفتار روشن خواھيم ساخت:

ھای باستان در ايران معروف بوده و شيرو خورشيد  گفتار نخستين درباره شير تنھا و خورشيد تنھا که ھر کدام از قرن
  تن اين دو پديد آمده [است].از پيوس



  گفتار دومين درباره اين که شير و خورشيد چگونه پديد آمده [است].

  گفتار سومين درباره اينکه شير و خورشيد چگونه شھرت و رواج يافته و از کی نشان دولت ايران شده [است].

  گفتار نخستين 

  شير تنها و خورشيد تنها

جويند. چنان  ھای جانوران و ديگر آفريدھا استفاده می ھای ديرينه آدميان است که در کارھای خود از شکل يکی از عادت
ھای جانوران و ديگر چيزھا بوده که آدميان ديرين برای  که اين ھمه الفباھای گوناگون، ريشه ھر کدام از آنھا شکل

  اند. برده ھای خود به کار می فھمانيدن انديشه

ھای بسيار باستان پادشاھان و  ھا از قرن ھايی که خواھيم شمرد، در ايران و ديگر سرزمين از جمله روی دليل
ھا (درفش نام پارسی  به ويژه دو شکل شير و آفتاب را بر درفش -ھای جانوران و ستارھای آسمانی فرمانروايان شکل

ھا و ديگر ابزارھای  اند) و سکه ين نام را به کار بردهبيرق است و چنان که خواھيم ديد فردوسی و ديگران ھميشه ا
  ايم). اند (نگاشتن را در اينجا و در بسيار جاھای ديگر به معنی اصل آن که نقش کردن باشد به کار برده نگاشته شاھی می

بلندی داشته دانيم که نزد مردمان باستان جايگاه بس  ترين جرم آسمانی و پادشاه ستارگان است و می خورشيد درخشان
اند. شير ھم دليرترين ھمه درندگان و پيش مردم به سنگينی و پابرجايی، بلکه  خاسته که گاھی به پرستش [آن] نيز برمی

ھا و سپرھا و ديگر ابزارھای  به مردانگی نيز موصوف است که خود بھترين نمونه پھلوانی و برای نقش بر درفش
  باشد. ترين شکل می جنگ، شايان

دھند و ما پادشاھان  دی شير پيش مردمان اين بس که نام او را در ھر زبان و ھر سرزمين به کودکان میدر ارجمن
ھای التينی و تازی و پارسی و ترکی شير است) در تاريخ داريم و از  بسياری به نام لئو يا اسد يا شير يا ارسالن (نام

  اند. کوشيده ه و به رواج و شھرت آن میبرخی از ايشان دليل در دست ھست که به شکل شير عالقه داشت

از جمله خاندان روبنيان که گفتيم در کيليکيا برای ارمنيان بنياد پادشاھی نھاده بودند، شش تن از ايشان نام لوون (که 
ھا ھست که به  مناسبت نام خويش، عالقه به نقش شير  اند و از برخی از ايشان دليل شکل ارمنی لئو است) داشته

ايم و بايد تحقيق نماييم که آيا شير نشان آن سرزمين بوده يا  ند و چون از نشان ارمنستان نيز سخن به ميان آوردها داشته
  رانيم: شان به نقش شير سخن می نه، نخست از اين حکمرانان و از عالقه

[بدون] اين  ھای فراوان در دست ھست که ھمگی با نقش شير است و سکه بی از لوون نخستين و لوون دومين سکه
نقش از اين دو پادشاه [نه تنھا] بسيار اندک است بلکه از لوون دومين نگارنده تا کنون نديده است. ولی از ديگر 

اند، سکه با نقش شير بسيار کم و بی اين نقش بسيار فراوانست (بسياری از اين  پادشاھان آن خاندان که نام لوون نداشته
  گراور يافته است).» تاريخ مردم ارمنی«ھا در کتاب دومرکان به نام  سکه

امپراتور آلمان به  Barbarossaالدين ايوبی ھمزمان بود، فردريک بارباروسا  در زمان لوون دوم که با سلطان صالح
ھايی از ترسايان داوطلب جھاد از اروپا آھنگ  ھمدستی پادشاه انگلستان و پادشاه فرانسه ھر کدام با سپاھی انبوه و دسته

الدين ايوبی بيرون آورند. اين لشکرکشی در تاريخ به نام سومين  و فلسطين کردند که آن شھرھا را از چنگ صالحشام 
ھای مھم تاريخ اسالم و آسياست و به مناسبت گفتگو از شير اين  ھای صليبی] و از حادثه لشکرکشی چليپائيان [جنگ
ھا از  ھا که در اين جنگ ھا و دالوری ستان در نتيجه مردانگینماييم که ريچارد پادشاه انگل نکته را در اينجا ياد می

معروف  ) [ريچارد شيردل]Coeur de Lion» (شير دل«خويشتن آشکار ساخت، پيش ترسايان [مسيحيان] به لقب 
  گرديد.

داشت و اش به شام و فلسطين، ياری و ھمراھی از آن مردم دريغ ن کيشی با ترسايان و نزديکی سرزمين لوون به علت ھم
ھای او، فردريک وعده داد که چون به اروپا بازگردد، تاجی برای او گسيل دارد. ولی چون فردريک  به پاداش اين نيکی

در يکی از رودھای آسيای کوچک، آب از سرش گذشته، به اروپا بازگشتن نتوانست، پسر و جانشين او به انجام وعده 
بر «لوون آماده ساخته، به دست فرستادگان خود نزد او فرستادند و پدر به ھمدستی پاپ روم، تاجی و درفشی برای 



کشيدند و تا آن  درفش شاھی که از پيش روی لوون می». درفش به  مناسبت نام لوون صورت شيری را نگارده بودند
  )١۶۴ھنگام با نقش عقاب بود، از اين پس با نقش شير گرديد. (تاريخ ارمنستان؛ تأليف چامچيان؛ جلد سوم؛ ص 

لوون ششم آخرين پادشاه ارمنی کيليکيا که به دست سپاه مصر گرفتار شده و مدتھا با زن و دختر خود در مصر در بند و 
زيست و پس از رھايی، به پايمردی پادشاه اسپانيا از آنجا به اروپا رفته و آخرين سالھای خويش را در پاريس  زندان می
 saint-Denis» سن دنيس«دی در آن شھر بدرود زندگی گفته، در کليسای ميال ١۴٩٣برد] در سال  داد [می بسر می

گون  به خاک رفت و بر روی گور او که اکنون ھم نمايان و برپاست، پيکرش را از مرمر تراشيدند که با رخت ارغوان
ه عبدالعظيم پادشاھی و با تاج بر روی گور دراز کشيده (درست مانند پيکر ناصرالدين شاه که بر روی گورش در شا

» اکوسون«چنين بر سپر خاص او که فرانسويان  اند. و ھم اند) و دو شير پشت به ھم در زير پاھای او خوابيده تراشيده
 )ٍ Ecussonھای دراز نمايان  ھای باز و زبان اند، شکل دو شيری با دھان خوانند و ھنوز بر سر گورش نگاه داشته ) می

  )Historie du Peuple Armenien; Par De Morgan; P.237(و پيداست. 

ھا  ھا و ھم بر درفش آيد: نخستين اينکه شکل شير نزد ارمنيان کيليکيا ھم بر سکه ھا دو مطلب به دست می از اين داستان
معروف بوده [است]. دومين اينکه بيشتر به دست پادشاھان لوون نام بوده که اين شکل در آنجا شھرت و رواج يافته 

  است.

که گفتيم اين  گويند نشان ارمنستان بوده، از اينجا برخاسته [است]. ولی چنان ن عقيده ايرانيان که شير را میشايد اي
عقيده نادرست است. زيرا نخست آنکه کيليکيا بيرون ارمنستان بوده و در خود ارمنستان که در زمان پادشاھی 

و چندان معروف نبوده است. دوم آنکه در کيليکيا نيز رفته  باکراتونی استقالل داشت، شکل شير بسيار کم به کار می
ھای ديگر نيز فراوان به کار  اند شکل شير را گاھی به کار برده و نقش که گفتيم، پادشاھانی که نام لوون نداشته چنان
ايران و اند. سوم آنکه چه در زمان اين پادشاھان کيليکيا و چه پيش يا پس از زمان ايشان، شکل شير را در  برده می

  گونه عنوان اختصاصی به ارمنيان در ميان نبوده است. اند و ھيچ برده ھا نيز فراوان به کار می ديگر سرزمين

ھا و  ھا و سکه در ايران چه پيش از پيدايش اسالم و چه پس از پيدايش آن، نقش شير معروف بوده که ھم بر درفش
ھا از سنگ  م پيکر آن را بر روی ديوارھا يا بر سر دروازهاند و ھ نگاشته ھا و ديگر ابزارھای شاھی می خرگاه
  اند. تراشيده می

تراشی باستان بوده و از بس  نخستين دليل اين موضوع، يکی سنگ شير ھمدان است که از شاھکارھای فن سنگ
جا بر  سالخورده و پير است، زمان و تاريخ آن از ميان رفته [است]. ديگری پيکر شير و گاو است که در چندين

سان که شير چنگال بر کمر گاو فرو برده، به دريدن آن  ديوارھای کوشک ھخامنشيان در استخر نگاشته شده، بدين
  پرداخته است.

ھای فراوانی است که از پادشاھان ايران از مغوالن و صفويان و ديگران با نقش شير در دست ھست.  دومين دليل، سکه
  ھا در تصرف دارم و گراور برخی از آنھا را نيز خواھيم ديد. ھايی را از اين سکه نگارنده دانه

ھای گوناگون آنھا نموده  ھا و نقش ھای خود از درفش ھا و مثنوی سومين دليل يادھايی است که شاعران پارسی در قصيده
ل مشير«توان گفت که در زبان شاعران پارسی  اند. بلکه [حتی] می و چه بسا که نام شير را برده يکی از » َ  َ ع 

  ھای معروف بوده است. اين بيت مولوی رومی را: المثل ضرب

ل م َ  َ ما ھمه شيريم، شيران  ع    ِ م حمله                       م به د                    َ      َ  مان از باد باشد د 

وار بر زبان نراند. ازرقی از شاعران زمان                                            َ                              کمتر کسی از دانا و کانا [نادان] است که از ب ر نداند و در گفتگوھای خود مثل
  گويد: سلجوقيان می

  برون شوند خروشان ھمال پيش ھمال    گھی که چو دريا يالن آھن پوشبدان 

  تن از نسيج بمانی و جان ز باد شمال    ير بجنبند بر ھالل علمـــــپلنگ و ش

  گويد: جمال الدين عبدالرزاق می



  چنانکه شير علم روز باد در خفقان    ز ھيبت تو دل شير آسمان ھمه وقت

ھرگاه کسی در اين باره به جستجو پرداخته به گرد آوردن شعرھا که شاعران پارسی زبان درباره درفش و شير آن 
ھايشان  اند کوشش نمايد، شايد بيست صفحه بيشتر را پر سازد. ما تنھا به گفته سه شاعر استاد که از گفته سروده

  نماييم:  آيد بسنده می قائدھای ديگر نيز به دست می

ھای گوناگون سرداران ايران  نمايد و در دو جا درفش د ابوالقاسم فردوسی در شاھنامه در بسيار جاھا ياد درفش میاستا
ھای سھراب از يکايک  ير در پاسخ پرسشژستايد. نخستين جا در داستان رستم و سھراب است که ھ را يکايک می

ھای  د. ما برای اينکه سخن به درازا نيانجامد، از ديگر بخشستاي سرداران ايران نام برده و درفش ھر کدام را جداگانه می
  نگاريم: ھايی را که در ستايش درفشھاست در اينجا می داستان چشم پوشيده تنھا بيت

  اه زرين غالفش بنفشـــــــسرش م    يکی زردخورشيد پيکردرفش

  واران زرينه کفشـــــه نزدش ســــب    يش او پيل پيکر درفشــزده پ

  بر آن نيزه بر شير زرين سر است      يکر درفش بنفشــــيکی شيرپ

  ر اندر آورده زرين سرشــــــبه اب     درفش از برشگرگ پيکر یيک

  اه سيمين و باال درازــــــــسرش م      رازـــــدرفش پس پشت پيکر گ

 شعرھايی درباره درفشھا دارد که برخی چون تکرار ھمان ستايش» شمردن کيخسرو پھلوانان را«دومين جا در داستان 
پوشيم و برخی ديگر را که تکرار نيست در پايين  بااليی ستوده از ياد[آوری] آنھا چشم میھاست که در شعرھای 

  نگاريم: می

  ابان سرشـــــبه ابر اندر آورده ت  يکی ماه پيکر درفش از برش

  می از درفشش بيازيد چنگــــــھ  نگآآدرفشی برآورده پيکر پآل

  ايه آھو اندر سرشــــــدان ســـــب  يکی پيکرآھو درفش از برش

  ھمی رفت چون کوه رفته ز جای   درفشی پس پشت پيکر ھمای

ھای باستان که از زمان ساسانيان به يادگار مانده بوده سروده و اين يقين است که اين  فردوسی شاھنامه را از روی نامه
بنياد  ھای باستان است. و از سوی ديگر چون داستان رستم و سھراب و کيخسرو ھا نيز از آن نامه ھای درفش ستايش

ھا از روی  ھا را ھم درباره درفش سرايان دوره ساسانيان آن را ساخته واين ستايش دانيم که افسانه تاريخی ندارد، ما می
اند. پس نتيجه اينست  که در زمان ساسانيان و پيش از آنان در ايران،  ھای زمان و سرزمين خود درست کرده درفش
ھای گوناگون از خورشيد  ھای ديبای آنھا شکل و سياه به کار برده و بر پرچم ھای گوناگون از زرد و سرخ و بنفش درفش

و ماه و شير و پلنگ و گرگ و گراز و پيل و اژدھا و آھو و مرغ و ھمای نگاشته و بر نوک آنھا پيکرھايی از ماه و از 
  اند. نموده شير، از سيمين و از زرين نصب می

ه از شاعران زمان سلجوقيان است، در مثنوی ويس و رامين که اصل آن پس از فردوسی، فخرالدين اسعد گرگانی ک
ای به خط و زبان و پھلوی بوده و او به خواھش ابوالفتح المظفر پسر رييس الرؤساء از نزديکان ملکشاه که  افسانه

  گويد: حکمرانی سپاھان را داشته به پارسی آن زمان نظم نموده، در ستايش رزمی می

  چو ديبای درفشان مه درفشان    دشت از درفشانچو سروستان شده 

  عقاب و باز با طاووس و سيمرغ    ی زرين يکی مرغــــفراز ھر يک



  تو گفتی شير دارد ماه در چنگ    به زير ماه در شير آبگون رنگ

نيست در اينجا ھم بايد باور کرد که اين ستودن درفشان در اصل پھلوی افسانه نيز بوده [وجود داشته] و از پيرايه ھايی 
ھای زمان خود  که شاعر در نظم نمودن از خويشتن افزوده زيرا اگر اين ستودن از شاعر بود، بايستی از روی درفش

» ماه نو«دانيم  ھا معمول نبوده بلکه تا آنجا که ما می ستوده باشد و در زمان سلجوقيان نصب مرغ زرين بر سر درفش
ھای پيش از اسالم در ايران بر  در اينجا نيز نتيجه اينست که در زماننمودند. پس  ناميدند نصب می که ماه سر علم می

  اند. نگاشته ھا شکل ھای ماه و شير می درفش

سروده در داستان رزم نوفل با قبيله ليلی  ۵٨۴ای در مثنوی ليلی و مجنون که به گفته خود در سال  نظامی گنجه
  گويد: می

  شانهچون صبح دميده دم ن    ش ده زبانهــيد درفـــــخورش

  روتر از ثريا هـــــــسنگ آبل    ی از درم چو درياــــگشته زن

  چون مار سيه دھان گشاده    ير سياه کايستادهــــر شــــــھ

  وان سپيد در دويدنـــــــــدي    اه در دريدنــران سيــــــــشي

ھا نيز دارای ھمگونه [ھمه گونه] اغالق می باشد و شايد نسخه ھم بی  گويی معروف است و اين بيت غلقلنظامی به م
ھا نقش خورشيد را با ده زبانه در گرداگردش  حال اين اندازه مفھوم است که در زمان نظامی بر درفشغلط نباشد. به ھر 

دانيم  اند. و اينکه گفتيم در زمان نظامی، از اينجاست که می ھای باز می نگاشته و ھم چنين شکل شيرھای سياه را با دھان
ھای زمان  نشين نداشته و اين ستايش را از روی درفش بانھای تازيکان [تازيان] بيا شاعر آگاھی از رنگ و نقش درفش

  و سرزمين خود بر آورده است.

ای ھم با  ھای نظامی و شعرھای فردوسی دليل ديگری در دست نيست جز اينکه سکه درباره آفتاب، گذشته از اين بيت
ت. به ھر حال در خور شک نقش مزبور در تصرف نگارنده است که دانسته نيست از چه زمان و از کدام پادشاه اس

ھای پيش از اسالم که فراوان به کار  اند. به ويژه در زمان نگاشته ھا آن را می ھا و ھم بر سکه نيست که ھم بر درفش
رفته ولی از پيدايش اسالم گويا به  علت اينکه آتش پرستی و خورشيدپرستی از کيش زردشتيان مشھور بوده،  می

اند و از اينجاست که در اين زمانھا اين نقش کمتر  ھمت، از کار بردن خورشيد انديشه داشتهفرمانروايان اسالم از بيم ت
  بوده است.

رود.  ھا که از جمله آنھا دولت انگليس و دولت بلجيک [بلژيک] است به کار می ھای برخی دولت شير اکنون ھم بر درفش
  قاره آمريکا است].ھای آمريکاست [ خورشيد ھم نشان آرجنتين [آرژانتين] از دولت

  گفتار دومين 

  اند؟ خورشيد و شير چگونه به هم پيوسته

بايد دانست که درباره چگونگی پيدايش شير و خورشيد ما اگر سند تاريخی در دست نداشتيم و سر و کارمان با انديشه و 
  توانستيم پنداشت: پندار بود چندين راه می

يکی اينکه پادشاھی طالعش برج اسد بوده [است]. بدينسان که در ھنگام زائيدن او خورشيد از روی حساب علمی در 
ھا بنگاشته و شير و خورشيد از اينجا پديد آمده. اين  برج اسد بوده و اين پادشاه صورت طالع خود را بدينسان بر سکه

خواھيم ديد شاه تھماسب بزرگ که طالع او برج حمل (بره) بوده پندار دامنگير برخی پادشاھان صفوی بوده و چنانکه 
  ھای خود خورشيد را بر پشت بره نشانده است. در پاره سکه



شناسان  راه ديگری اينکه بنياد پيدايش شير و خورشيد آن ارتباط علمی بوده که ميانه آفتاب و برج اسد نزد ستاره
دانيم ميانه ھفت  ھای آنھا را ھمه می ان دوازده برج آسمان را که نامشناس باستان معروف بوده [است]. چه اين ستاره

گردان (سبعه سياره) که به عقيده ايشان آفتاب ھم يکی [از آنھا] است، بخش نموده ھر يک يا دو برج را خاص  ستاره
ناميدند. خواجه  می »خانه خورشيد«ناميدند که از جمله برج اسد را  ھا دانسته، خانه آن ستاره می يکی از آن ستاره

  گويد: ھا در اين موضوع می نصيرالدين توسی در منظومه خود درباره ستاره

  ره و دگر کژدمـــــــــنام آن ب    روج با ھشتمـن از بـــــــاولي

  ھمچو برجيس را کمان با حوت    ريخ را شدند بيوتــــــھر دو م

  شمس را شير و ماه را سرطان    زھره را خانه ثور و ھم ميزان

  مر زحل راست جدی و دلو عطا    وزاانه خوشه و جــــتير را خ

اند. قطران تبريزی درباره رفتن پادشاه آذربايگان  شاعران ايران ھم بدين معنی آشنا بوده و گاھی در شعرھای خود آورده
  گويد: به ديدن پادشاه گنجه می

  بدانکه خانه شيداست شير بر گردون    اگر به خانه شير آمدست شيد رواست

اند و چنانکه خواھيم ديد  برخی دانشمندان بوده که درباره شير و خورشيد با نگارنده گفتگو داشته اين پندار ھم دامنگير 
  شايد در زمان شاه عباس بزرگ ھم اين عقيده رواج داشته است.

اه اند. بدينسان که شير نشان ارمنيان و خورشيد نشان ايرانيان بوده و ش راه سومين آنست که ايرانيان و ارمنيان پنداشته
عباس بزرگ پس از برانداختن استقالل ارمنستان، اين دو نشان را يکی ساخته [است]! برخی ھم به جای ارمنستان، 

  گويند!  گرجستان را می

نيازيم زيرا يک سند معتبر تاريخی داستان پيدايش شير و خورشيد و زمان و  ولی خوشبختانه ما از اين پندارھا پاک بی
مختصر «رکتاب نگار دانشمند معروف است د سازد. اين سند، نوشته ابن عبری تاريخ ار میتاريخ آن را برای ما آشک

ھا پنھان مانده و کسی تا کنون به حل معمای  و در خور ھمه گونه شگفت است که چنين سندی از چشم» تاريخ الدول
  ھا و پندارھا باز شده است. شير و خورشيد برنخاسته و ميدان برای آنگونه افسانه

الدين  خاندان سلجوقيان روم که در بخشی از آسيای کوچک فرمانروا بودند، مشھور است. ابن عبری درباره غياث
ھجری به  ۶٣۴کيخسرو پسر عالءالدين کيکاوس که از پادشاھان آن خاندان و دومين کيخسرو از ايشان است و در سال 

  ه گرجستان را به زنی گرفت.نويسد که او دختر پادشا جای پدر خود پادشاھی يافته بود می

ھای] گرجی  در سراسر شرق و  خانم ھا زيبايی زنان گرجستان به ويژه زيبايی خانم شاھزادگان [شاھزاده در آن زمان
گرفتند. در اين باره  غرب شھرت يافته و بسياری از فرمانروايان دور و نزديک از مسلمان و ترسا، زن از آن خاندان می

  کردن نداريم.يخ ھست که در اينجا فرصت ياد ھايی در تار داستان

گويد کيخسرو شيدای رخسار دالرای شاھزاده خانم گرجی گرديده، دل و دين و تاب و توان از دست داد و  ابن عبری می
خواست روی درھم و دينار را با نقش آن رخسار دالرا بيارايد. نزديکان کيخسرو به پاس اسالم رأی  به فرمان عشق می

دادند ولی چون او پافشاری داشت، چنين تدبير انديشيدند که صورت شيری نگاشته روی ھمچون خورشيد  کار نمیبدين 
آن شاھزاده گرجی را ھمچون خورشيدی بر فراز آن بنگارند که ھم دلخواه کيخسرو انجام گرفته، ھم مردم پی به حقيقت 

است (ھو کان السلطان غياث الدين مقبال علی المجون و کار نبرده، چنين پندارند که مقصود نقش صورت طالع پادشاه 
شراب الشراب غير مرضی الطريقه مغنمسا فی الشھوات المويقه تزوج ابته ملک الکرج فشغفه حبھا وھام بھا الی حد ان 
اراد تصويرھا علی الدراھم فاشير عليه آن يصور صوره اسل عليه شمس لينسب الی طالعه و يحصل به الفرض. تاريخ 

   )۴۴٧ابن عبری چاپ بيروت ص 



مقصود ابن عبری نکوھش کيخسرو است که چرا بدانسان زبون عشق زنی بوده [است]. بر ابن عبری بايد بخشود! زيرا 
درد بھتر از اين چه تراود؟! بلکه بايد  او از زير چرخشت استخوانسای عشق در نيامده بود و از انديشه خام و دل بی

کوھش برخاسته که ما از سخنانش بدينسان سود برداشته، دشوار تاريخی خود را آسان خرسند بود که او بدين ن
سازيم. و چون او در آغاز جوانيش زمان کيخسرو را دريافته و زادگاھش نيز ملطيه يکی از شھرھای آسيای کوچک  می

ينانش بينا و آگاه بوده بوده، از اين رو در تاريخ سلجوقيان روم، به ويژه در سرگذشت و داستان کيخسرو و جانش
گردد و از اينجا سخن او بسی استوار و از نظر  [است]. وانگاه او يکی از مؤلفان دانشمند است که پيرامون گزافه نمی

  تاريخ ايران در خور ارزش بسيار است.

ی در دست ھای بسياری از آن سکه کيخسرو با نقش شير و چھره خورشيدوار شاھزاده خانم گرج گذشته از آنکه دانه
ھا اندکی بزرگتر از  آوريم (بايد دانست که اين شکل ای در تصرف نگارنده است که در اينجا می ھست که از جمله دانه

  ھاست). اندازه خود سکه

 
يک                          دو  

ھای کيخسرو است با نقش  بردند. شماره دو از سکه ھای مغول است که گفتيم شير را تنھا به کار می شماره يک از سکه
  شير و صورت شاھزاده گرجی.

دانند که  شناسی دست دارند، می خود اين سکه بر استواری گفته ابن عبری بھترين دليل است زيرا کسانی که در فن سکه
ھا نخستين سکه با نقش  ای با نقش شير و خورشيد ديده نشده و اين سکه ھای کيخسرو، ھرگز سکه پيش از اين سکه

  آيد از اينجا  استواری آن نوشته ھويداست. باشد و چون از ھر حيث با نوشته ابن عبری درست می مزبور می

آورده عشق است، چه بھتر از اينکه بھره ايران سرزمين شاعران گرديده، زيرا نقش بايد گفت شير و خورشيد چون پديد
روان شاھزاده گرجی که زيبايی رخسار او چنين نقش شگفتی پديد آورده و  مزبور شعر و داستانش ھم شعر است! انوشه

فته و پيش گرجيان بسيار به ايران، سرزمين ويس و رامين (افسانه ويس و رامين از پارسی به زبان گرجی ترجمه يا
ھای پيرامون خود عنوان استادی و  باشد) ارمغان ساخته است. ايران [سرزمينی] که بر ھمه سرزمين معروف می

ھايش بوده [است] [از ھمين رو] نشانی با اين بنياد  آموزگاری دارد وساليان دراز گرجستان زيبا يکی از جگرگوشه
  ھای ديگر دارند و ھرگز بنيادی برای آنھا در تاريخ نتوان يافت. ھا که دولت نشان تاريخی از ھر حيث برتری دارد بر آن

  سومين گفتار

  شير و خورشيد چگونه شهرت يافته و از كي نشان رسمي ايران شده [است]؟

زمان و قرن به قرن از ديده بگذرانيم. ولی پر روشن است که در اين باره ما بايد چگونگی شير و خورشيد را زمان به  
ھای کيخسرو تا زمان پادشاھان صفوی که سيصد سال کمابيش فاصله است، ما آگاھی درستی از  افسوس که پس از سکه

  چگونگی شير و خورشيد نداريم.

روايی داشتند، بدين تفصيل که پس از کيخسرو از چند تن جانشينان او که تا آخر قرن ھفتم زير دست مغوالن فرمان
اند. از مغوالن و قره قوينلويان و آق قوينلويان و سربداران و  ام با آنکه يقين است سکه داشته نگارنده ھرگز سکه نديده

اند ھر چه  ھا پادشاھی داشته تيموريان و ديگران نيز که از زمان کيخسرو تا پيدايش صفويان در ايران و اين پيرامون



ام (مگر يک دانه  ای با نقش جانور يا آدمی از اين پادشاھان نديده ط و نوشته بوده و ھرگز سکهام ھمه با خ سکه من ديده
  سکه مسی که سپس ياد آن خواھيم کرد).

اند از اينجا  برده آن را به کار میھای معروف بوده و فراوان  ليکن چون در زمان صفويان شير و خورشيد يکی از نقش
به دو جھت پيداست که نقش مزبور پيش از صفويان نيز معمول بوده است: جھت نخستين آنکه اگر شير و خورشيد پس 

برد[ند]  اند ھيچ کدام آن را به کار نمی از کيخسرو از ميان برخاسته بود و پادشاھانی که ميانه او و صفويان بوده
نگاردند؟ چه، اين گمان بسيار دور است که  ھای خود می کجا پی به نقش مزبور برده [و] در سکه پادشاھان صفوی از

ھای کھنه که امروز در  ھای کھنه کيخسرو برداشته بودند زيرا گرد کردن [گردآوری] سکه بگوييم آن را از روی سکه
که ديديم خورشيد دايره درست و   رو چنانھای کيخس ھا نبوده است. جھت دومين اينکه در سکه ميان ماست در ان زمان

ھای امروزی ما،  ھای صفويان (چنانکه در گراورھا خواھيم ديد) ھمچون سکه از پشت شير جداست ولی در سکه
خورشيد نيم دايره و چسبيده به پشت شير است. اين تفاوت دليل [آن] است که شير و خورشيد را صفويان يکسره از 

ھای بسيار در ميان بوده، چه برای نيم دايره شدن خورشيد و چسبيدن آن  اند و واسطه داشتهھای کيخسرو برن روی سکه
انگاری نقاشان به تدريج و کم کم بدين حال  به پشت شير جھتی جز اين نتوان پنداشت که در نتيجه شتابکاری و سھل

  رسيده [است].

يک روی آن نقش شير و خورشيد ھست و خطی بر گذشته از اينھا يک دانه سکه مسی در تصرف نگارنده است که بر 
فراز آن بوده که زنگ گرفته و از ميان رفته و از اين رو نتوان دانست که سکه کدام زمان و کدام پادشاه است. ولی 

ھای  چون از يک سوی در اينجا نيز خورشيد نيم دايره و چسبيده به پشت شير است و از اينجا پيداست که از سکه
که بر روی ديگر سکه است و نامی از » ال اله االهللا محمد رسول هللا«باشد و از سوی ديگر از عبارت  کيخسرو نمی

ھای صفويان و  و ديگر امامان برده نشده، و ھم چنين از طرز خط، که کوفی است، پيداست که از سکه» علی«
ھی است که  ميانه زمان کيخسرو و دوره ھای پس از ايشان ھم نيست و نتيجه اين است که سکه مزبور از پادشا خاندان

ھای ديگر  شده است. ناچار اگر دانه ھا نيز به کار برده می صفويان فرمانروايی داشته و نقش شير و خورشيد در آن زمان
  از اين سکه پيدا شود، مطلب روشن خواھد شد.

ز زمان ايشان است که اين نقش در باری، چنانکه گفتيم در زمان صفويان شير و خورشيد بسيار معروف بوده بلکه ا
ايران شھرت و رواج يافته، ولی بايد دانست که در زمان شاه اسماعيل ھرگز اين نقش به کار نرفته زيرا گذشته از آنکه 

ھا و  زيسته و جنگ ای از آن زمان پادشاه با نقش شير و خورشيد ديده نشده قاسمی کنابدی که در زمان او می ھرگز سکه
  گويد: ستايد، چنان که می ھای او را می را به نظم سروده [و] در بسيار جا درفشکارھای او 

  مه رايت آينه ماه و مھر  ھای سبزش ستون سپھر علم

  گويد: باز می

  به نظاره جنگ برخاستند    ھا چو خوبان قد آراستند علم

  عيان ابلق آسمان را قطاس  شد از پرچم طوق عالی اساس

  جالجل دف زھره را کرده ساز  مه سر علم بر فلک سر فراز

برد و ھويداست که در آن زمان  [و] از اين گونه شعرھا بسيار دارد ولی در ھيچ جا نامی از شير يا شير و خورشيد نمی
  رفته است. اين نقش به کار نمی

پنداشته  یشاه تھماسب پسر شاه اسماعيل توجه به نقش شير و خورشيد داشته [است]. ولی چنانکه گفتيم اين پادشاه م
آرا تصريح  که شير و خورشيد صورت طالع پادشاھی است و چون طالع خود او برج حمل (بره) بوده (در [تاريخ] جھان

ھای مسی  ناميدند (صفويان جز در سکه ھای مسی که فلوس می از اين رو در سکه نموده که طالع شاه تھماسب حمل بود)
نگاشتند) خورشيد را بر  ای خدا و پيغمبر و امامان را با نام پادشاه زمان میھ نگاشتند. بر سکه نقره وطال نام نقشی نمی

را دارم که در پشت يکی نام شاه تھماسب آشکار » بره و خورشيد«پشت بره نشانيده است. نگارنده دو سکه از اين 
و خورشيد را نيز اين  توان انگاشت که جھت [دليل] به کار نبردن شاه اسماعيل شير نوشته شده [است]. از اينجا می



خواسته خورشيد را بر پشت کژدم  پندار بوده زيرا طالع او برج عقرب بوده (در روضه الصفويه تصريح نموده) و نمی
  شد. نشاند شکل بسيار نازيبايی درست می بنشاند. راستی ھم اگر می

اند. وگرنه خورشيد را ھر زمان بر  نبودهاز خوشبختی خورشيد، اين پندار دير نپاييده و شاه عباس و ديگران پايبند آن 
پشت يکی از کژدم و خرچنگ و نھنگ و گاو و بره و بزغاله سوار ساخته به فرجام شايد درون دلوش [نيز] جای 

و خورشيد، يا نھنگ و خورشيد زده بودند [و] به دست ما نرسيده ھايی با نقش خرچنگ  دادند! (شايد ھم سکه می
ه خرچنگ و نھنگ و شود ولی ب ھای مسی دارم که ساييده شده و نقش آنھا درست ديده نمی ول[است]. نگارنده برخی پ

  خورشيد شباھت بسيار دارد).

شاه عباس ھر چه فلوس با نقش خورشيد دارد، در ھمگی خورشيد با شير است با آنکه طالع آن پادشاه برج سنبله بوده 
اند  آمده به جای سنبله، ھمسايه آسمانی او شير را به کار کشيده نمیاست و نتوان گفت که چون خورشيد با سنبله درست 

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

شناسان آن ارتباط علمی خورشيد و  داستان شير و خورشيد به دست آمده بود يا اينکه شاه مزبور به راھنمايی ستاره
شناسی کھنه معروف است در انديشه داشته که برخالف شيوه گذشتگان خود خورشيد را با  شير را که گفتيم در فن ستاره

  سنبله نقش ننموده است.

ھای خود را بر کمر گوزن فرو برده به دريدن  ی ديگر ھم از شير لخت و شير با گوزن (شير چنگالھا از شاه عباس نقش
آن پرداخته و گويا اين نقش را از روی شير و گاو کوشک استخر برداشته باشند) و پيل و طاووس و مانند اينھا بر 

ز اينجا نسبت پيدايش شير و خورشيد را به تر از ھمه است و شايد ا ھا در دست ھست. ولی شير و خورشيد فراوان فلوس
  دھند که او باعث شھرت و رواج آن گرديده است. شاه مزبور می

ھايی با نقش مزبور از  ھا معمول و معروف بوده و فلوس پس از شاه عباس ھم تا آخر صفويان شير و خورشيد در سکه
ھا و شيرھا شده [است]. مال  ان نيز ياد اين فلوسھر کدام از جانشينان او در دست ھست بلکه در برخی شعرھای آن زم

  زيسته، اين دو بيت از اوست: نويدی شيرازی که در زمان شاه سليمان صفوی در سپاھان می

  زری چرا دلگيری؟! وده ز بیـــــبيھ    ای آنکه حديث عقل را تفسيری

  خوابيده به روی ھر فلوسی شيری!    آوردن زر به دست آسان نبود

زيسته در [يک] مثنوی که درباره شکستن فلوس  درتی نام که او نيز در ھمان زمان در سپاھان میشاعر ديگری مال ق
  گويد: سروده، می

  تو گويی بھر کيسه پول اژدھاست    فلوس سپاھان چنان نارواست

  تو گويی مگر شيرش آدمخور است    نگيرد گدا پول از بس پر است

  مين خم شدهاھی به زير زـمــــــکه     دھر درھم شدهز فلس آنچنان 

  زند ھر که ديد که از دور کف می    زر از دست مردم نگردد سپيد

  که شخص غنی گفته صاحب کرم    چنان گشته خوار از خاليق درم

  ش گريزند پير و جوانـــــز بيم    است نقش فلوس اين زمانچو شير

ھا بر  لخت در آن زمان بايد گفت مقصود از شير در اين شعرھا شير با خورشيد است نه شير لخت. چه ديديم که شير
شده به ويژه در سپاھان که معمول نبوده است (اين شعرھا و شعرھای مال نويدی در تذکره محمد  ھا کمتر نقش می سکه

الشعرای بھار است، آورده  نسخه کتابش پيش آقای ملک زيسته و يگانه ھا می ظاھر نصرآبادی که او نيز در ھمان زمان
  شده).



  نماييم: ھای صفويان را برای نمونه گراور می لوسدر اينجا چند تا از ف

   

  
 چھار                  سه                        دو                        يک   

 

 
 ھشت ھفت                                 شش                        پنج

  شماره يک شکل بره و خورشيد را دارد و بر پشت آن نام شاه تھماسب نگاشته شده که مقصود شاه تھماسب نخستين

  الع حمل زاييده شده. است. زيرا او بوده که به ط 

  شماره دو با شماره شش که شکل شير لخت را دارد در مازندران زده شده و در برخی نام شاه عباس را دارد. شگفت
  ھای آن زمان مازندران، شير لخت است.  است که در ھمه فلوس

باشد و از اين رو در آخر ) ١١٢۵) پيداست که گويا مقصود سال (١٢۵شماره سه فلوس تبريز است و در پشت آن رقم (
  پادشاھی شاه سلطان حسين زده شده.

  شماره چھارم دانسته نيست کجا و د رچه سالی زده شده ولی از شکل سکه پيداست که از آن صفويان است.

  ھای صفويان است. شماره پنجم در تھران زده شده و يقين است که از سکه

  شماره ششم در قزوين زده شده.

  شماره ھشتم دانسته نيست کجا و در چه سالی زده شده است.

ھا شير و خورشيد شکل ثابتی نداشته و در ھر شھری به شکل ديگری آن را  ھا پيداست که در آن زمان از اين فلوس
ه اند. چنانکه شير گاھی رويش از اين سوی و گاھی از آن سوی، و گاھی دمش برانگيخته و گاھی فرو آويخت نگاشته می

  اند.  است. خورشيد را ھم در برخی بزرگ و در برخی کوچک نگاشته

ھا در دست ھست. بدين تفصيل که محمدرضابيک نامی که در زمان شاه سلطان  از زمان صفويان دليلی ھم درباره درفش
ه فرانسه رفته ميالدی به فرستادگی از آن پادشاه به دربار لويی چھاردھم پادشا ١٧١۵حسين حاکم ايروان بوده در سال 

زيسته است. در بيست و چند سال پيش، يکی از مؤلفان فرانسه به نام موريس  و مدتی در آنجا با شکوه بسيار می
کتابی درباره اين سفر محمدرضا بيک و ھمراھانش و داستان ايشان در پاريس به  Maurice Herbertteھربرت 
تأليف و آن را  Un Ambassade Person Sou Louis xix» فرستاده ايران به دربار لويی چھاردھم«عنوان 

ميالدی به چاپ رسانيده است. در اين کتاب تصويرھايی نيز از محمدرضا بيک و ھمراھانش در ھنگام  ١٩٠٧در سال 



ھای پاريس يا در ديگر حالھا چاپ شده که به گفته مؤلف از روی تصويرھايی برداشته شده که در ھمان  گذار از کوچه
ر محمدرضا بيک درست کرده بودند و در برخی از اين تصويرھا درفش ايران بر فراز سر محمدرضابيک پرچم زمان سف

گشاده و بر روی پرده آن شکل شيری است با خورشيدی در فراز آن. ليکن در اينجا نيز ھمچون شير و خورشيدھای 
ينجا پيداست که در زمان صفويان شير و زمان کيخسرو، خورشيد از پشت شير جدا و دايره درست [کامل] است. از ا

ھا خورشيد را دايره درست [کامل] و جدا از  اند و بر درفش نگاشته ھا نيز می ھا، بر درفش خورشيد را چنانکه بر فلوس
  اند. نموده پشت شير نقش می

ه و پسرانش و از شود و از نادرشا پس از دوره صفويان بار ديگر رشته آگاھی ما درباره شير و خورشيد گسيخته می
کريمخان و جانشينانش، فلوسی يا سکه ديگری با نقش شير و خورشيد که به يقين از ايشان باشد در دست نداريم. ولی 

ھا شير و خورشيد را نگاشته  ھا و درفش اين پيداست که زمان اينان تفاوتی با زمان صفويان نداشته و اينان نيز بر فلوس
  اند.  برده کار میو گاھی ھم نقش ھای ديگر به 

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

زمان فتحعلی شاه و جانشين او محمد از زمان آقامحمدخان نيز آگاھی درباره شير و خورشيد در دست نيست. ولی از 
ھايی که در دست ھست خوشبختانه نوشته يکی از مؤلفان اروپا نيز در دست ھست که کمک بسيار  شاه گذشته از فلوس

مؤلف معروف فرانسوی در  M. Louis Dubeuxبه کار ما دارد. اين نوشته عبارت از شرحی است که مسيو دوبو 
  نگارد. که در زمان محمدشاه تأليف نمود می La Perseکتاب خود (ال پرس) 

ھا دو  برد و بر اين درفش ھای بسيار به کار می ھای پادشاه ايران است که درفش گويد: يکی از شيوه مؤلف مزبور می
ای که خورشيد از پشت او  شود يکی نقش تيغ دو سر علی (ذوالفقار) و ديگری به صورت شير خوابيده نقش نگاشته می

ھايی که شاه ايران به سپاھيان و  اند. ھمچنين بر نشان . اين دو نقش  را در کوشک پادشاھی نيز نگاشتهآيد در می
  ).۴۶٣دھد نيز اين دو نقش ھست (صفحه  سرکردگان و نمايندگان اروپايی به نام نواختن ايشان می

ی شاه کتاب کوچکی درباره که بيش از دوبو در زمان فتحعل M. Langlesمؤلف ديگری از فرانسويان مسيو النگله 
ميالدی در پاريس چاپ و به زبان  ١٨١٧اين کتاب در سال  Aper Cu General De La Perse( ايران نگاشته

به » مھر و شير«ارمنی نيز ترجمه يافته است) او نيز از شير و خورشيد ياد نموده و [جای] شگفت است [وی] که نام 
النگله پنداشته که شير و خورشيد از  ١ عبارت را از  کجا برداشته است.دھد و دانسته نيست که  اين  او [آن] می

                                                            
آن آگاھی نداشت. مھر گوييا در زمان ھمشھری گرامی ما احمد کسوری نمادی که در اينجا خواھيد ديد ھنوز کشف نشده بود و از  - ١

حاليکه ميترا بر و خورشيد دو نماد مھم در آيين ميترا است که ھزاران سال پيش از صفوی ھا بکار گرفته شده وشير و خورشيد در
گراد نگاھداری می شود و مربوط به جھار اين نقش در موزه لنين گرده شيرسوار است و شخصی به احترام روبروی آنھا ايستاده . 

   ک-سده پيش از زايش مسيح است. ح

  

  



چشمی سلطان سليم سوم  گويد به ھم پرستی ايرانيان ديرين است. می ھای ايران باستان و يادگار آتش و آفتاب بازمانده
بخشند،  ز ترسايان میرا اختراع نموده و پادشاھان عثمانی آن را به اروپاييان و ديگران ا» ھالل«عثمانی که نشان 

  ).١٩٢را درست نموده است (صفحه » مھر و شير«شاه ھم نشان  فتحعلی

اند: يکی شير و خورشيد که  نگاشته ھا دو نقش می شاه و محمدشاه بر درفش ھا پيداست که در زمان فتعحلی از اين نوشته
اند.  نگاشته ديوارھای کوشک پادشاھی نيز میشير خوابيده بود، و ديگری تيغ دو سر يا ذوالفقار. و اين دو نقش را بر 

ھا به  خانه چنين دو نشان از اين دو نقش درست کرده بودند چنان که ھم اکنون اين دو نشان معمول است و در وزارت ھم
  شود. ويژه در وزارت جنگ به کسانی که در خور نواختن باشند، بخشيده می

ھای ديگر نيز از خورشيد تنھا و مرغ  گذشته از شير و خورشيد، نقششاه در دست ھست که  ھايی از فتحعلی ولی فلوس
  [پرنده] و مانند اينھا به کار رفته و در شير و خورشيد در برخی شير ايستاده است نه خوابيده.

ھايی نيز در دست ھست که شير تنھا و خوابيده است و اگرچه تاريخ درستی در  ھا يک رشته فلوس از ھمان زمان
شاه و محمدشاه يا در آغاز پادشاھی  ھا يقين است که در زمان فتعحلی پيدا نيست ولی از شکل سکهکدام  ھيچ

ام. گويا اين  ای نقش ذوالفقار را نديده شاه زده شده است. اما تا کنون نگارنده در ھيچ فلوسی يا سکه نقره ناصرالدين
  ھا ھرگز به کار نبرده باشند. نقش را در سکه

شاه يک  گردد. تفصيل اين سخن آنکه از ناصرالدين ای که شير و خورشيد نشان رسمی ايران می دوره رسيم به اکنون می
ِ      ھايی با نقش شير و خورشيد در دست ھست که شير خوابيده ولی از ھر حيث مانند شير  نشان رشته فلوس ھای امروزی                                                                           

ھای ديگر که نيز در دست است و  شته فلوسھاست. ولی در يک ر و [پيرامون] اين سال ١٢٧٢ھا  است. تاريخ اين فلوس
ھا زده شده، ناگھان شير به پا خاسته و برای نخستين بار شمشير  و آن نزديکی ١٢٨۴ھا در  چند سال پس از آن، فلوس

  به دست گرفته است.

ن رسمی کنيم که نشا ھاست و ما گمان می و آن نزديکی ١٢٨٠از اينجا پيداست که شمشير به دست گرفتن شير از سال 
  ايران شدن شير و خورشيد ھم از ھمان زمان آغاز کرده [شده است].

ھای مشرق اين رسم که ھر کدام نشان خاصی برای خود  ھای پيشين در ايران و ديگر دولت بدين تفصيل که در زمان
رفته. در زمان  یھای گوناگون به کار م داشته باشد، نبوده [است]. چنان که ديديم، در زمان صفويان و ديگران، شکل

ھا گذشته از شير و خورشيد نقش ذوالفقار را ھم به  ھا را از ميان برده بودند، باز در درفش شاه که ديگر شکل فتحعلی
ھای باستان،  اند. به ھر حال اين يقين است که در قرن نگاشته ھا مرغ [پرنده] و آفتاب را ھم می اند و بر سکه برده کار می

ھای اروپا رابطه بسيار  شاه که ايران با دولت معنی که امروز ھست نبوده. ليکن در زمان ناصرالديننشان دولتی به اين 
ھا، اين [يک] نيز نشان خاصی داشته باشد و برای اين کار گويا دو شکل ذوالقار و  يافته، ناچار شده که ھمچون آن دولت

 اند. چيزی که ھست، به ی نشان بوده، به دست شير دادهشير و خورشيد پيشين را يکی کرده و آن شمشير را که به تنھاي
اند. از ھمين زمان است که شير و خورشيد شکل ثابتی پيدا کرده که در  دست شير ندادهپاس شکوه امام، تيغ دو سر به 

                                         ُ               سان که در ھمه جا روی شير به سوی دست چپ  د مش برانگيخته و شود. بدين ھمه جا به يک شکل نگارده شده و می
گردنش يالدار است و پيوسته ايستاده، رويش برگشته به سوی بيرون است (تفاوت بزرگ ديگر شير و خورشيدھای 

ھای پيشين چنان که در گراورھا  امروزی با شير و خورشيدھای پيشين اين است که شير امروز يالدار است و در نقش
ی که در تھران نشيمن دارد به نگارنده يادآوری کرد که يال بوده. اين نکته را يکی از دانشمندان روس ديديم، شير بی

يال است و از  شان بی شيرھای ايران تا صد و دويست سال پيش بسيار فراوان بوده و اکنون کم شده. ھم نر و ھم ماده
سوی ديده  شاه بدين اند و شير يالدار که از زمان ناصرالدين يال نگاشته ھای پيشين، ھمه جا شير بی اينجاست که در نقش

شاه، شير خوابيده  ھای وزارت خارجه که ھنوز به شکل زمان فتعحلی ھای اروپاست) مگر در نشان شود، از روی نقش می
ھای  خانه و دولت ھای سياسی و به پاس ارتباطی است که ميان آن وزارت ای جھت است و گويا اين تفاوت برای پاره

  بيگانه است.

  نماييم: ھای قاجاريان را گراور می در اينجا ھم يک رشته از فلوس

   



 
 پنج

 
پنج                    چھار                    سه              دو                       يک         

 
وار در زير آن پيداست. وارونه ١٢٢٢شاه است زيرا تاريخ  ھای فتحعلی شماره يک از سکه   

  شاه باز [باقی] مانده باشد. ھايی است که گفتيم گويا از زمان فتعحلی شماره دو از آن سکه

  اند. ھا زده شده و آن نزديکی ١٢٧٢گفتيم در سال شاه است که  ھای ناصرالدين شماره سه از آن رشته فلوس

از شماره چھار که در تبريز زده شده، نگارنده دو دانه بيشتر در تصرف ندارم و با آنکه از شمشير شير ھويداست که 
که تاريخ رسمی شدن شير و خورشيد است زده شده، با شکل ثابت نقش مزبور يکسان نيست. ولی  ١٢٨٠پس از سال 
  ھا بسيار کم است. اين فلوس

ھا با شکل رسمی شير و  زده شده و نخستين سکه ١٢٨٠ھاست که گفتيم پس از سال  شماره پنجم از آن رشته فلوس
اند که اکنون ھم بدين شکل  باشند. در اينجا دم شير فرو آويخته ولی سپس آن را برانگيخته نگاشته خورشيد می

  نگارند. می

دانستيم تا اينجا نگاشتيم ولی بی  رسد. ما آنچه می ه شير و خورشيد به پايان میدر اينجا [روايت] ما از تاريخچ
ھای  توان آگاھی ھا ھست، می ای از خاندان ھای کھنه که در پاره ھا و فرمان خانه ھای کھنه وزارت گفتگوست که از نوشته

ھا به ويژه وزارت  خانه و وزارتھای آخری شير و خورشيد که از آرشي ديگر به دست آورد. به ويژه درباره گزارش
ايم و اميدواريم که ديگران آنچه از  توان استفاده فراوان جست. افسوس که ما دسترسی به اين آرشيوھا نداشته خارجه می

  اين راه آگاھی دارند، آنان نيز نوشته و چاپ نمايند که  موضوع ھر چه بيشتر روشن و آشکار شود.

گردند و از ھر چه  افزاييم که با آنکه شاعران و نويسندگان ايران پيوسته پی مضمون می در پايان سخن، اين نکته را می
ھاست که شير و  اند. با آنکه ديديم از قرن جويند، گرد شير و خورشيد کمتر گرديده ديدنی و پنداشتنی است استفاده می

  ی داشته باشد.خورشيد در ايران معروف و مشھور گشته است و بايستی جايی در ادبيات پارس

اند، نه [اينکه]  دانسته گو که اين شاعران داستان شگفت و شيرين شير و خورشيد را که ما در اين تاريخچه نگاشتيم نمی
خود شکل مزبور ھمگونه [ھمه گونه] شگفتی دارد؟! بلکه [حتی] ما ديديم که پيش از پيدايش اين شکل، قطران 

ب استفاده جسته و مضمون زيبايی آورده است. پس از پيدايش شير و خورشيد که [تبريزی] از ارتباط پنداری شير و آفتا
  اين ارتباط استوارتر گرديده، [می]بايستی بيشتر به کار شاعران آيد!

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

  خورشيد به پشت اوست ھر کس ديده است    د استـــر شير نشان دولت جاويـــــــگ

  يری باشد که روی او خورشيد استـــــــش    پسر  که اين نشان ھشته به سر آن ترک

ای که در ستايش مؤيدهللا والی خراسان و درباره شمشير فرستاده ناصرالدين شاه برای او سروده،  ھمو در قصيده
  گويد: می



  داده شمشيری به دست شير خود خورشيدوار  چون نشان شاه ما خورشيد و شمشير است و شير

   

*****  

 ١٩ھای آخری چاپ نيافته بود، ناگھان دانه ديگری از سکه مسی که در صفحه  در اثنای چاپ تاريخچه که ھنوز صفحه
واناست. بدين شرح که بر يک روی، بر فراز ھای آن ھمه خ ايم از بازار به دست آوردم و خوشبختانه نوشته ياد آن کرده

ھای دوازده امام نگاشته شده  و بر گرد آن نام» ال اله اال هللا محمد رسول هللا علی ولی هللا«شير و خورشيد عبارت ھای 
اين ھای امامان ساييده شده [بودند].  و ھم نام» علی ولی هللا«[است]. [بر] دو سکه پيشين ھم نام پادشاه و ھم عبارت 

دانستيم از کدام زمان و کدام پادشاه است ولی خوشبختانه پيدا شدن اين دانه دومی، دشوار ما را آسان  است که نمی
ھا در زمان مغوالن نيز  ساخت و دانستيم که سکه از آن سلطان محمد خدابنده مغول است و نقش شير و خورشيد بر سکه

ان ايشان است که اين نقش از آسيای کوچک به ايران آمده و معروف معمول بوده [است]. بلکه [حتی] بايد گفت در زم
  گرديده است.

  


