ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان
ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺻﻮﻻً ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﯽ از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﺮﭼﻢ
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﻣﻌﻀـﻞ اﺧﺘﻼف
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﻣﻦ ﻃﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﻧﻈﺮ و ﻧﻘﺪ ﺧﻮد را ﻃﺮح ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ در ﺗﻌﺪادی از
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺖ ﻟﺬا از ﺗﮑﺮار آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪاوم آن را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً وﻗﺖ و ﻓﺮﺻﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارم .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ » ﻧﻮروز « ،ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ » ﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺖ « و ﮐﺘﺎب آﻗﺎی ﻧﺎﺻﺮ اﻧﻘﻄﺎع ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺷﯿﺮ و
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻧﺸﺎن ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ « ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﺋﯿﻦ ﻣﯿﺘﺮا و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی داده ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر و
ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺠﺎی ﻣﺎﻧﺪه از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ،آﺋﯿﻦ
ﻣﻬﺮ )ﯾﺎ ﻣﯿﺘﺮاﺋﯿﺴﻢ( ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﯾﻦ ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در
ﺣﺪود ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ،
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺮژی ﺟﻬﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ از اﯾﻦ
رو ﺳﺠﺪه و ﺳﺘﺎﯾﺶ آن واﺟﺐ ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ﺗﺼﻮر ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺪور زﻣﯿﻦ در ﮔﺮدش اﺳﺖ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻫﻤﭽﻮن
ﭘﺮﻧﺪه ای در ﮔﺮدش رﺳﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﮔﺮﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺖ از آن ﺣﯿﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و آن
را ﺳﻤﺒﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺷﻤﺮدﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ،ﻣﯿﺘﺮا ﻫﻤﭙﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﺧﺪای روﺷﻨﺎﯾﯽ و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از رواﯾﺎت،
ﭘﺴﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻓﺮود آﯾﺪ و ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را ﮐﻪ در ﭼﻨﮓ ﯾﮏ ﮔﺎو ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه در
ﻏﺎر ﺑﻮد ،ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .ﻣﺜﻼً ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﺎخ آﭘﺎداﻧﺎ )ﺗﺨﺖ
ﺟﻤﺸﯿﺪ( ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﻧﺮ ﻣﺸﻐﻮل درﯾﺪن
ﮔﺎوی اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﯿﺘﺮای )آدﻣﯽ روی( ﺑﺮ ﮔﺮده ﺷﯿﺮ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﯿﺮ ﻧﺮ ﻫﻢ در آن دوران )ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺪه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﻫﻨﻮز ﻧﺴﻠﺶ از اﯾﺮان ﮐﻨﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد( ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺪرت ،ﺳﺮوری و
» ﻣﺮداﻧﮕﯽ « !؟ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ :ﺷﯿﺮ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻣﯿﺘﺮا ﺑﺮ ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرﻫﺎی آن
زﻣﺎن ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در آن زﻣﺎن دارای ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻢ
وﯾﮋه ای ﺑﻮدﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺷﺎره در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎﻃﯿﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم
ﮐﺎوه آﻫﻨﮕﺮ و ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺪ ﭼﺮﻣﯽ او ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺿﺤﺎک ﺑﺮ
ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺿﺤﺎک ﻓﺮﯾﺪون ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﯽ ﻧﺸﺴﺖ و او
ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﮐﺎوه را ﺑﺎ دﯾﺒﺎﻫﺎی زرد و ﺳﺮخ و ﺑﻨﻔﺶ و ﮔﻮﻫﺮ زﯾﻨﺖ
دﻫﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن » درﻓﺶ ﮐﺎوﯾﺎن « ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .درﻓﺶ ﮐﺎوﯾﺎن ﺻﺮﻓﺎً
اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب ﺑﻪ اﯾﺮان ﭘﺮﭼﻢ
ﻣﻠﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان را درﻓﺶ ﮐﺎوﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
درﻓﺶ ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ

ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،درﻓﺶ ﮐﺎوﯾﺎن زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن از ﭘﻮﺳﺖ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﻠﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮ
روی آن ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺗﻌﺪادی ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﺮ آن ﻣﯽ اﻓﺰود .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﻪ اﻋﺮاب ﺑﻪ اﯾﺮان ،در ﺟﻨﮕﯽ در
اﻃﺮاف ﻧﻬﺎوﻧﺪ درﻓﺶ ﮐﺎوﯾﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎن اﻓﺘﺎد ﮐﻪ آن را ﻧﺰد ﻋﻤﺮ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﻀﻞ اﷲ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻌﺠﻢ
» اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺳﭙﺲ ﺑﻔﺮﻣﻮد ﺗﺎ آن ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و آن ﭘﻮﺳﺖ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪﻧﺪ « .ﺑﺎ ﻓﺘﺢ اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ اﻋﺮاب از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﺗﺼﻮﯾﺮﭘﺮدازی و ﻧﮕﺎرﮔﺮی را ﺣﺮام ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺎ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﻫﯿﭻ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن
در دورۀ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اوﻟﯿﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮرش ﻫﻢ اﺛﺮی
از ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد وﺟﻮد
داﺷﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻧﻤﺎد ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻟﺸﮕﺮﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﭙﺎه در ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺳﭙﺎه ﺟﻨﮕﯽ ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﺜﻼً ﺳﭙﺎه ﮐﻮرش در ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ﻫﺎ دارای آراﯾﺸﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد :ﻧﺨﺴﺖ
ﺳﻮاران ،ﺳﭙﺲ اراﺑﻪ ﻫﺎی آذوﻗﻪ و ﺳﻼح و آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎدﮔﺎن.
ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮرش در ﺻﻒ ﺟﻠﻮی ﺳﻮارﮐﺎران ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺑﻪ » ﭘﯿﮑﺮه ﺷﻬﺎﺑﯽ « ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﺎل ﻫﺎی ﺑﺎز ﮐﻪ ﺑﻪ
روی ﻧﯿﺰه ای ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﻘﺎب ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی و ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ،
ﻋﻘﺎب را ﺳﻤﺒﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد.

ﭘﺮﭼﻢ زﻣﺎن ﮐﻮرش ﮐﺒﯿﺮ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ روی ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان
در ﺳﺎل  355ﺧﻮرﺷﯿﺪی ) 976ﻣﯿﻼدی( ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر دﺳﺘﻮر داد ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﺎه را ﺑﺮ روی
ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد ﮐﻪ رﻧﮓ زﻣﯿﻨﻪ آن ﯾﮑﺴﺮه ﺳﯿﺎه ﺑﻮد زردوزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  410ﺧﻮرﺷﯿﺪی ) 1031ﻣﯿﻼدی( ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد
ﻏﺰﻧﻮی ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﺷﯿﺮ دﺳﺘﻮر داد ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺸﻮد.
در زﻣﺎن ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن ﯾﺎ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺳﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ زده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﻧﻘﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد ،رﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﭘﺮﭼﻤﻬﺎ ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮرﺷﯿﺪ دو دﯾﺪﮔﺎه وﺟﻮد دارد ،ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﺷﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻤﺎد دﻻوری و
ﻗﺪرت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد )اﺳﺪ( ﻫﻢ ﺑﻮده و ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﺎه ﻣﺮداد در اوج ﺑﻠﻨﺪی و ﮔﺮﻣﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﯿﺮ )ﺑﺮج اﺳﺪ( ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻈﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺋﯿﻦ ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﯿﺘﺮاﺋﯿﺴﻢ در اﯾﺮان دﻻﻟﺖ دارد و ﺣﮑﺎﯾﺖ
از آن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺪس ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻬﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ روی ﺳﮑﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺮﭼﻢ در دوران ﺻﻔﻮﯾﺎن
در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻫﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اول و
ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ اول ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺮﭼﻢ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾﮑﺴﺮه ﺳﺒﺰرﻧﮓ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎه
ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺧﻮد زاده ﻣﺎه ﻓﺮوردﯾﻦ )ﺑﺮج
ﺣﻤﻞ( ﺑﻮد دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ )ﻧﻤﺎد
ﺑﺮج ﺣﻤﻞ( را ﺑﺮ روی ﭘﺮﭼﻤﻬﺎ و ﺳﮑﻪ ﻫﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان در
ﺑﻘﯿﻪ دوران ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺳﺒﺰرﻧﮓ ﺑﻮد و ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺮ روی آن
زردوزی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

دوره ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺻﻔﻮی

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻃﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﺮ در ﻫﻤﻪ ﭘﺮﭼﻤﻬﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده ،ﮔﺎﻫﯽ ﺷﯿﺮ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﻤﺮخ و ﮔﺎه رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﻮده .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از
ﺷﯿﺮ ﺟﺪا ﺑﻮده و ﮔﺎه ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ آن .ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺳﯿﺎﺣﺖ ﻧﺎﻣﻪ ژان ﺷﺎردن ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد
ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺮق ﻫﺎی ﻧﻮک ﺗﯿﺰ و ﺑﺎرﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن آﯾﻪ ای از ﻗﺮآن و
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ دو ﺳﺮ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮده در دوران ﺻﻔﻮﯾﺎن رﺳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان ﺗﺎ زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﭼﻢ اﻋﺮاب ﺳﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻮده.

دوره ﺷﺎه ﺻﻔﯽ ﺻﻔﻮی

ﭘﺮﭼﻢ در ﻋﻬﺪ ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر
درﻓﺶ ﺷﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺮق ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در دوران ﻧﺎدرﺷﺎه از اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺳﺮخ و زرد
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮ روی آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ درﻓﺶ ﻣﻠﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺮخ ﺑﺎ ﺷﯿﺮی در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻤﺮخ و در
ﺣﺎل راه رﻓﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آن ﺑﻮد و در درون داﯾﺮه
ﺧﻮرﺷﯿﺪ » اﻟﻤﮏ اﷲ « ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
دوره ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر
ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻧﺎدر در ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ وی ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻨﺪ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺑﯿﺮﻗﯽ ﺳﻪ ﮔﻮش ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ در دﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻی آن ﻧﻮاری ﺳﺒﺰرﻧﮓ و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ آن ﻧﻮار
ﺳﺮﺧﯽ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﯿﺮی ﺑﺎ دم ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﺮخ در ﺣﺎل راه رﻓﺘﻦ و درون داﯾﺮه ﺧﻮرﺷﯿﺪ آن ﺑﺎز ﻫﻢ » اﻟﻤﮏ
اﷲ « آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ رﻧﮓ ﻋﻬﺪ ﻧﺎدر ﻣﺎدر ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ رﻧﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ در آن
زﻣﺎن ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺳﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ و ﭘﺮﭼﻢ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ
در دوران آﻗﺎﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﭼﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ ﭘﺮﭼﻢ
داده ﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﻞ آن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﺳﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
ﮔﻮﺷﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ رﻧﮓ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺮخ ﺑﺎ داﯾﺮه
ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﯿﺎﻧﺶ ﮐﻪ در آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ رﺳﻢ
ﻣﻌﻤﻮل وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
ﺷﻤﺸﯿﺮی در دﺳﺖ ﺷﯿﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ.
در ﻋﻬﺪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ،اﯾﺮان دارای ﭘﺮﭼﻤﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ ﭘﺮﭼﻢ
زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮه ﺳﺮخ ﺑﺎ ﺷﯿﺮی ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی آن
ﺳﺮاﺳﺮ آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ آور اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺮﭼﻢ زﻣﺎن ﺻﻠﺢ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺪﺳﺖ داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮﭼﻢ ﻋﻬﺪ ﺟﻨﮓ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد .در زﻣﺎن
ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪ .در ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﺎش روس از ورود ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان » اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﺧﺎن ﺷﯿﺮازی « ﺑﻪ درﺑﺎر ﺗﺰار روس ﮐﺸﯿﺪه ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻪ ﺷﯿﺮ و
ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺳﻔﯿﺮ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در زﻣﺎن
ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر )ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه( ﺗﺎﺟﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ.
در اﯾﻦ دوره ﻫﻢ دو ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ دو ﺳﺮ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻢ اول درﻓﺶ ﺷﺎﻫﯽ
و دوﻣﯽ درﻓﺶ ﻣﻠﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد.

دوره آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر

دوره ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯽ ﺷﺎه ﻋﺎدل

اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ و ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋه ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎدرﺷﺎه داﺷﺖ رﻧﮓ ﻫﺎی ﭘﺮﭼﻢ او را اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد
ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﻮار ﺳﺒﺰ ﻧﺎزﮐﯽ در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻﺋﯽ و ﻧﻮاری ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﻧﺸﺎن
ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﺎﺟﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و ﭘﺮﭼﻢ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﯽ در اﯾﺮان و ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺎی اول و دوم ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺪوﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺘﻤﻢ آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد » :اﻟﻮان رﺳﻤﯽ ﺑﯿﺮق اﯾﺮان ،ﺳﺒﺰ و ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﺮخ و
ﻋﻼﻣﺖ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ « ،ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در
دوره ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺑﻮده اﻧﺪ زﯾﺮا اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
رﻧﮓ ﻫﺎ ،اﻓﻘﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮدی ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ،و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮﮐﺪام
ﯾﮏ از رﻧﮓ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ وﺟﻮد ﯾﺎ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﺎ ﺟﻬﺖ روی ﺷﯿﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد
ﺷﻤﺎری روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺣﺮام
ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻮﺟﯿﻪ رﻧﮓ ﻫﺎی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در
ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻﻻت دﯾﻨﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ رﻧﮓ
دوره ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر
ﺳﺒﺰ ،رﻧﮓ دﻟﺨﻮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و رﻧﮓ اﯾﻦ دﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻧﮓ
ﺳﺒﺰ در ﺑﺎﻻی ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻮرد رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﭘﺎﮐﯽ ،ﺻﻠﺢ ،آﺷﺘﯽ و ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﺳﺖ و آن در زﯾﺮ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻮرد رﻧﮓ ﺳﺮخ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ارزش ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪ در اﺳﻼم ،ﺑﻮﯾﮋه اﻣﺎم
ﺣﺴﯿﻦ و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺧﻮن آﻧﺎن رﻧﮓ ﺳﺮخ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰودﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻت زﻣﯿﻨﻪ را در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻧﺸﺎن ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ در ﻣﺮداد )ﺳﺎل  1285ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ـ  1906ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺮج اﺳﺪ )ﺷﯿﺮ( .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻮن اﮐﺜﺮ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﭘﯿﺮو ﻋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺪاﷲ از اﻟﻘﺎب ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺮداد اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻣﺎم اول
ﺷﯿﻌﯿﺎن ،در ﻣﻮرد ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﯾﻦ اﯾﺎم در اوج ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی و
ﮔﺮﻣﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺮ ﺳﻮار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد و ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﺮداد ﯾﻌﻨﯽ روز ﭘﯿﺮوزی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ذواﻟﻔﻘﺎر ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻃﻮر رﺳﻤﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد اﺳﺘﻘﻼل و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در ﺳﺎل  1336ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﻗﺒﺎل،
ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﯿﺄﺗﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻪ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺟﻨﮓ ﻃﯽ ﺑﺨﺶ
ﻧﺎﻣﻪ ای اﺑﻌﺎد و ﺟﺰﺋﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﭘﺮﭼﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد.
ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی در ﺳﺎل  1337در ﻣﻮرد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮل
و ﻋﺮض ﭘﺮﭼﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﻃﯽ آن ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﻃﻮل
دوره ﭘﻬﻠﻮی
ﭘﺮﭼﻢ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻧﯿﻢ ﻋﺮض آن ﺑﺎﺷﺪ.

