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 سيد امير جهادی حسينی

رمیان  نر کگیا  هیدیه بیا کیه  ادبیایات و ومیان انییان،  دانشبخش زبان و ادبیات فارسی،  دانش یاردانش

 کرمان  ایران

  30/5/1400تاریخ دریافت: 

 23/4/1401تاریخ پذیرش: 

 چکيده

نییان کدرفیش از ملمیید ادوات نیییام، مدییر بیا کییارکردس نلییادید اسیی  کید از دیربییاز  ییا 

کییرد  اسیی   بخش ایفییا م،در نبرد ییاس رییارت گرفقیید نانیی، بران ی اننییه  و رو ییید

 یای، ویژگ، د نهۀننیانهۀ اصیمق، و  یاس ایاه  یر ییا بییان کننی ا در رنگدرفش

 ییا از ویژگیی، ااریی، انییه  گییا  نییی  درفشآمه  یییام م،از یییا سییرزمید و تامییی  بد

بخنییه و  اسیی  کیید بییهان  اییی  میی،فرازنییهۀ آنکیید  امیی  و برابراییاردار نبییاد   ب 

گیردد  بید  یر روس درفیش هید بید ایادس ایاد و هید اس را سبب م،کارکرد نیرومنهاند

  ردس و نیییروس بنییرس یییا فییاک بنییرس  کییارکردس بییییار مدییر در میییان ممییمبیید یییاس

تییهیر داهییقد اسیی   ونارییرس ماننییه رنییگ درفییش   صییاویر ناییش بیییقد بییر آن  میین  

 ییا  ، ممییا  دادن درفشاو، در مییاوراینییگانیید بیید درفییش بیید لبیییرک و نییی  دیییهۀ  ف 

 بیییان کیید  ییا کنییان  ییرید نۀقییئ  ییا  انییه  مدرآفییرید باد ویژ  درفییش کاویییان ناشبیید

ش کاویییان اسیی   داییی  ، درفیی رید ویژگیی، مییاوراین رفقیید و ارییم، مییارد  امیید تییرار

ای، بادن وناریرس از ومیان یریبید و نایاد ویهدس و تمییلات (اوفیاکه اسی  کید در بر

، بیهان کاهیف  رزاألمیانابید امیهون و  ماهمیئبیان،   الیاا  الیب بمنابع کدد از ملمد 

سیی  و ا، بییا بیرتیی، وییادس گییر  اییارد  نیروییی، مییاورای سییاناهییار  هییه  اسیی  و بهید

 هاد  اا م،میبب ییروزس بر ضحاک ا ریلد

 : درفش کاویان،  کاو   ومان یریبد  اوفاک واژگان کليدی

 

 
 jahadi@uk.ac.ir 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23225793.1401.18.2.5.5


 148 1401مستان زپایيز و  ، 34پياپی ، نامه()ویژه هجدهم، شماره دومنامة ادب حماسی، سال پژوهش 

 

 
 

 مقدمه-1

 هبيان مسأل-1-1

، سی  بیهید یرسیش اسی  کید اصیایا میاوراین ارنه  در یژو ش  اضیر در یی، یا

س  ایایی  و ابربخنیی، درفییش کاویییان، هیید گیرنییییر تمیییلات و اوفییاک در هییۀ 

 گا ، دارد؟ والو  بر ماالیئ میبکار برای، میاارد نیی  ماننیه مین   رنیگ و  صیاویرماس

انه کیید روس  ییر  العییاد  بییهان بخنیییهاس فاکو ناییاد  رسیییر هییه  بییر درفییش  ومدیید

یابییه کیید در انه  اییید ماالیید زمییان، ا لییی  م،، آن را سییبب گنییقدرفقیید کییارکرد مییاورای

اد را کید کیامالم معلیال، اسی  بیر سیر نیی   گیرسروای  رایج از کیاو   وس هرمینیئ آ د

کنییه و آ ییاد مییردن  حیی  لییااس آفرید را ایفییا م،کنییه و  لییید هیی،  نانیی، و ییهتم،

 هانه آن مقحه م،

، منقیییب بیید درفییش کاویییان، در برایی، منییابع مقاییهن در بییام ویژگیی، مییاورای

گرفقید اسی  و  یر میارد  امید ترارکید کر د، ومیاد دارویژ  مرامع ومیان یریبید  نۀیا بد

ر در اید یژو ش بیا  ۀیید بید اسیناد کدید  لاسی، و  یاریخ، در اصیاه ویژگی، میبکا

 بحث ااا ه هه 

 يشينة پژوهشپ-2-1

 رید ییییژو ش دربیییارۀ درفیییش کاوییییان، را  رید و در ویییید  یییال میییامعمفصییی 

ع  ییاریخ، مقعییهد از منییاب ن اهییقد اسیی   در اییید ابییر روایییات ه1919(کرییییقید سیید 

انه  در ویییید  یییال براییی، بنیییهس معینییی، ارا ییید و  حمیییی  هیییه گانیییاگان در تباد

  اس ااه اید بیرک میارد اهیار  تیرار گرفقید اسی   از دی یر منیابع، کید بید تمیرویژگ،

رفییش دکیاو  و »میقنیرتان در بیام درفییش کاوییان، ن اهیقد هییه  اسی   باییه از ماالییئ 

نییر منق 1یییاد کییرد کیید در مومییئ کییاو  هییلارۀ  ه1285(ر مییان ناهییقئ اوسییۀا« کاویییان،

اوییان، هه  اس   مان در اید ماالد با  امید بید منیابع کدید بید ومیا  ا لیی  درفیش ک

اک، از اهار  کیرد  اسی  و در ندایی  دو  صیایر را بیراس درفیش کاوییان بیا دییهگا ،  ی

 تطعیا   اضیح داد  اس  

 درفییش»انییه  ماالییئ ش کاویییان، یردااقداز دی ییر ناهییقار ای، کیید بیید ماالییئ درفیی

اسیی    ه1354( مردانناهییقئ رهیییه هیید« باسییقان ایییران ها ننییا ، یییرهر کاویییان،

مردان در اییید ماالیید بیید نیییب کییاو  و سرهیی  وس و درفییش بییا وناییی  بیید منییابع هیید

مردان معقاییه مقاییهن و مهیییه یردااقیید اسیی   در مییارد  صییایر مازا یییا یل  یی،  هیید

نۀقییئ  ییا   دکییر در اییید ناهییقار در ه 265: 1354(از مدییر اسیی   اسیی  کیید  صییایرس 
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گییرس بییا رنییگ سییحر و العییادۀ درفییش  آمیخقیید هییهن یینییئ آ داصییاه سرهیی  اارک

کیید اییهایان و دیییاان  یییقنه کیید  نییر  اس  نییهوارویای، اسیی  و ایدمییادو در افیییاند

سید  یر بیا ید  کرییقه262( لیان: د نیه سیازس را بید انییان  عمییر م،گرس و سال آ د

بنییرس بییراس وس تا یی  هییه   اس و فاکاس افیییاندگییر بییادن کییاو   یینیییند امیید بیید آ د

اس از رفیی  اییاد   الییدگییرس در آیییاز و در نخیییقید مر مییئ ییش نییر آ د»ناییییه: م،

گییرس را بیید انیییان مییادوگرس بیید دور اییاد داهیی   اییهایان یییا دیییاان  نییر آ د

بایییه اولییال یدمییاان، انوییان  ییا م،سییااقنه کیید بییا آناف ار ییای، م،آمااقنییه یییا رزنم،

 ه  52: 1387سد  (کرییقید« دادنهم،

کییاو  و  ارییی     ضییلد بح یی، بیید معرافیی،سییرای، در ایییران لاسدرییفا  ییر در 

فال، درفییش کاویییان بییا  امیید بیید منییابع مقاییهان و مهیییه یردااقیید اسیی  و بیید فرانییه 

: 1378(ن ک رییفا  ر  کییرد  اسیی  درفییش  میین  یاسیی  و ماا رننییان بییادن آن اهییا

 ه 555-550

، درفییش و کییاربرد تمیییلات و دکییر اسیی  کیید در اصییاه ویژگیی، مییاورای الزن بیید

اس بیید رواییی  ابیید سیید  رییرفام بیید اهییار اوفییاک در درفییش کاویییان، در ابییر کرییقید

(کرییییقید مبنیی، بییر ناییش تمیییلات بییر درفییش بییینه  هییه  اسیی    ماهمییدامییهون در 

ه 47: 1384( ه بخقار ییاد  ن1050: 2: ج1353ادداهیی  مقییرمر: ابیید امییهون  / ی 66: 1387سیید  

 رییرسانولیید آراس نامطییالب، مفصییا  را از فر نییگ   ییاری  یییرهر ایییراننییی  در کقییام 

ریبیید نایی  کییرد  اسیی  کیید دالا بییر آهیینای، کییاو  بییا فییردس دانییاس بیید ومییان یکه  1288(

 اس  کد بر نطع، هرمید  هۀ  رهدرره ن اه   

دیید در کضییلد بحییث دربییارۀ اوفییاک بیید منییابع،  ه61: 1399(آبییادس نو   یییهریار

 رید و میییقنه رید منبییع را کنییه و تییهیربییام سرهیی  فییاک بنییرس درفییش اهییار  م،

 کنه  ابد امهون دکر م، ماهمئ

گییا  درفییش کاویییان، در ماس»اس بییا ونییاان در ماالیید ه1392(رضییای، دهیی  ار نیید 

قیید نییئ درفییش اهییار  کییرد  و هنییید نقیویید گرفگابیید ناییش  ا ر« فردوسیی، هییا نامئ

هید کید  یر از آنگیر نهاهیقد و تیهمق، کدداس  کد درفش کاویان ییانیهس بیا کیاوۀ آ د

 اییهی  »نییی  در ماالییئ  ه1390(رضییای،  هییه  اسیی   دارد  وبییهاه ییا کنییان  صییار م،

قیید بیید ییییهایش  ا لییی  و تهاسیی  درفییش کاویییان، یرداا« هییا نامددرفییش کاویییان در 

در هیلار  هیا نامدکنیه کید معلیاالم  یامالن درفیش در س  و بید ایید منبید اهیار  م،ا

 بنرس برااردارنه   انه کد از نیرو اس فاکافرادس
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، هییاد کیید ویژگیی، مییاورایه   معمییان م،بییا  امیید بیید یینیییند و منییابع بررسیی، هیی

 یا  میاادرفش کاویان،  یر هنیه کید در برای، منیابع مقایهان و مقی اار بییان هیه  اسی   

ش فعمی، کنان بد رارت مو اا مارد بررسی، تیرار ن رفقید اسی   افی ون بیر ایید در ییژو 

سی   با  ۀید بر برای، منیابع کدید کید  یا کنیان هنیهان میارد  امید محاایان نبیاد  ا

 اید اصیصد  حمی  و بررس، ااا ه هه  

 و بررسی بحث-2

کیید کییاو  از ندو رواییی  را بایییه در بییارۀ درفییش کاویییان، مییها نیییر داهیی   نخییی  آ

یییارۀ اییا  هرننایییبیرس و اییییقادگ، در برابییر ضییحاک ا ریلدسییر  لیی  و  لیایی    مر

مییردن زیییر لییااس آن بیید مبییارز  کنییه و اییاد و دی راد را بییر سییر نییی   م، ییهاادس

گردنیه  فرییهون  ییر سیرانوان بییا  فی ل بییهان  یردااقید  بیر ضییحاک و ییارانش ییییروز م،

د یه  در رواییی  نخیی  کیید ر بید  رریییع و  ۀیریر آن م،بییرک را گرامی، داهییقد  دسیقا

اس اسی  کید کیاو  بیر سیر نیی    یر بییان هیه  اسی   درفیش  یاسی  ییار  ها نامددر 

 اد داه :کرد و فریهون گرام،
 از آن هیییرن کیییا ن ران ینییی  ییییاس

 

 اهیییییینه  ن ییییییان زاییییییر دراسب  

  لییان کییاو  آن بییر سییر نییی   کییرد 

 

  لان یییید ز بییییازار برااسیییی  گییییرد 

     هُد آن یاس  بر نیی   بیر دییه کی، 

 

 بییید نیۀییی، یۀییی، ااقیییر اف نیییه یییی، 

 بیاراسیییی  آن را بیییید دیبییییاس رون 

 

 ز گییییا ر بییییرو ییۀییییر و زرا و بییییان 

 بیی د بییر سییر اییایش هییان گییرد مییا  

 

 یۀییی، فیییال فیییراد یییی، اف نیییه هیییا  

 فییرو  نیی  ازو سییرد و زرد و بیینفش 

 

  لیییی، ااانییییهد کاویییییان، درفییییش 

 یرنییییییان     زدیبیییییاس یرمایییییید و 

 

 بیییران گانییید گنییی  ااقیییر کاوییییان 

 کیید انییهر هییب  یییر  هییان هیییه بییاد 

 

 مدییییان را ازو دل یییییر اومیییییه بییییاد 

 ه 69-1/70: 1366فردوس،  (                                                                                    
االم نییهگان درفییش معلییدر رواییی  مرسییان از درفییش کاویییان، در منییابع کدیید  بردار

انیه و ایید ایاد ننیان د نیهۀ ا لیای   ویلی  زادگان و ب رگیان اییران زمیدها ان  ها 

اس اسیی  کیید ایرانیییان بییراس اییید نلییاد ارزهیی، اییایش تا یی  بادنییه  و نیی  تهاسیی  ویییژ 

فایید در  ییاادر بیی رش افراهییقد »تبییرس در اییید اصییاه ناهییقد اسیی  کیید درفییش 

و  2/428و نییی  ن ک  لییان:  1/139: 1375( « ادگان بییاد زهییه و آن  ییر بیید دسیی  هییا م،

 ه 1/248القاری    ف، الۀام 
ابید امیهون و  ماهمیئ الیاا  الیب ب بیان، روای  دون کد در برای، منیابع از ملمید 

گر ییارس رسیانهن ویالل، آگیا  بید ومیان یریبید اسی  کاهف، آمه  اس   بییان  رزاألمان
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، بییهان ک کییاو   اصاریییق، مییاورایکیید بییا ناییش کییردن تمیییلا ، اییاه بییر بیییر

هییاد  وییالو  بییر ویژگیی، فییاک در سییاز ییییروزس ندییای، بییر دهییلد م،بخنییه و سببم،

ع بییادن و  صییاویر  سییایر منییابع مقاییهان  اصایصیی، هییان میین  یاسیی   رنییگ آن  مررییا

 یای، اسی  کید بییرک را بیا روایی  نخیی  کید ااه منااد بر درفیش از ملمید ویژگ،

بییا اهییار  بیید  ه32: 1378(کننییه  محوییام اسیی   مقلییای  م، بریایییئ معلییال، بییادن آن

گاییه ایید وَمَیر از درفیش کاوییان،: تبیرس م،»نایییه منابع کدید در ایید اصیاه م،

یاسیی  هیییر بییاد و هییا ان ایییران زر و دیبییا بییر آن یاهییانیهنه و آن را میی  در کار ییاس 

بیاد بید ویر   افراهیقنه  در میاس دی یر گاییه ایید ومیر از یاسی  یمنیگب رش بیر نل،

ناییییه م، آبارالباتییید نیی  و تییال دوازد  زراز (از مییت دسیی   ییا آرنییجه  اباریحییان در 

کید  فردوسی،آن ومیر از یاسی  ایرو بیاد و بعوی، گاینیه از یاسی  هییر  امیا روایی  

بدیا ناسی اوار یاسی ه دوسیقان را از دهیلنان میها کیرد  و میاس گایه کیاو  (بیهان ب،م،

نلاییه هید اگیر اییید  ر م،ااانیه  از  لیید مابیالگیرانه م،آ دبدیا هیرن را (ب،دی یر آن

گییر در آن گیییرودار داداییاا ، یاسیی  هیییر و درفییش سییااقد کییاو  باهییه  مییرد آ د

انه تیهر و ارج ایید درفیش آورد؟ منقدی، کییان، کید نهانییقدیمنگ و ایرو از کویا می،

انه  یا آن را ه انیه نید مین  ومیر  کاهیینقیوئ  لق، اس  کید دارنیهگان آن ننیان داد 

 « بدا ر وانلاد کننهاز نیر مادس  ر هد گران

ا ن ارنییه  در اییید مخقصییر بییر آن نیییی  کیید سییخنان محااییان و ماراییان یینییید ر

اسی  کید  یای، در بام درفش کاوییان، مۀیرار کنیه   یه  از ییژو ش فعمی، بییان ویژگ،

د اییه ادویان کیرد کیاسی   البقید ب ، از درفیش کاوییان، هیه ساز ناو،  ماا، میاورایسبب

انه و ماالیئ مهییهس محییام یالب اید اصیایا در مقیان مقایهان و مقی اار بییان هیه 

ش ، از درفییگیرس  ماایی، مییاورایسییاز هییۀ  ییا سببگردنییه  امییا مولاوییئ اییید ویژگ،نل،

کننییهۀ درفییش کاویییان کیید بعوییام در  ییاس مقلای هییاد  در ادامیید بیید ویژگ،کاویییان، م،

هیاد بید ااقصیار یردااقید ااا یه هیه  البقید  یر دییه  م، ها نامد  اس منابد درنلاند

گییرد  یینج اصاری  مبقن، بیر اوفیاک بیا  ۀیید بیر منیابع کدید میارد بررسی، تیرار م،

 یا و رو  العیادۀ درفیش کاوییان، اسی  کید بیا ویژگ، یاس اارکگر ویژگ،اصیصد ننیان

  اکر بر روای  اساتیرس آن نی  سازگار اس :

بییاور بیید -4میین  درفییش  -3ه  بییر درفییش  هییاهییۀال  صییایر -2 رنییگ درفییش -1

 میلات و اوفاک منااد بر درفش ت-5فرانهگ، و میلن  درفش و 
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 ی شدن درفش وامل ماورایع-1-2

 1رنگ-2-1-1

کردنییه  در اس ایفییا م، ییا نانیی، نلییادید و اسییطار در باور ییاس مییردن تییهیر  رنگ

 ا و نلاد یای، رازماننیه گر اااسی انی   ر رن ی،  ینهاهیق، وییژ  ومیاد دارد کید بیی

ه اسیی   در زنییهگ، امقلییاو، و نییی  میییادید مبییارز   اب ار ییا  ییر یییا بیید رن یی، اییا

 ییا بییا آمی س درفش ییا  رنییگهییهنه  یۀیی، از نلاد ییاس بییارز رنییگ در منگاسییقفاد  م،

گردنییه  در نبرد ییاس باسییقان، اتییاان و  ییای، اسیی  کیید نلییاد یییا تییان محیییام م،رنگ

انه کیید ناوییام  ییاس رن ییید اییاه اییایش را داهییقد اس برمیییقد درفش نییی  هخصییی

اس بییر هییا نامدهییه  اسیی   در ، اینییان نییی  محیییام م،اس بییراس هناسییایننییاند

 اس دی یرس نیی  بییان هیه  اسی   از ملمید درفیش سییا  کید مقعمی  بید  ا رنگدرفش

گ رنیی»اسیی، سیییا  اسیی  و اییید رنییگ در نلادهن هییا نامدافراسیییام اسیی   درفییش او در 

« ردآهییفق ، آیییازید اسیی      و بییا مفدییان بهااا انییئ تمیییر و مییادو    ار بییا  دا

اییاس افراسیییام در  ناسییب و از اییید مدیی  بییا هخصییی  ا ریلد ه172: 1386(کییایر 

 اس   
 هیییا رسیییقر درفیییش سیییید را بهییییه

 

 بییید کیییردار هییییر  ییییان بردمییییه 
ه2/402: 1369(فردوس،    

  سید رنیگ زرد و سیرد هیا نامد امید بید روایی   در مارد رنگ درفیش کاوییان، بیا

سییرا، فیییرد   بیید دو معنییاس میییلان، و نفیییان، وا    بیینفش »انییه: و بیینفش را گفقد

اس   بنفش  ییانیه نلیادید مییان زمیید و آسیلان اسی   یعنی، ترمی س آ یش زمیید را 

ییانیهد  در رنیگ بینفش کید رنیگ آران و تیرار اسی    نیهس و  یی س بد آبی، آسیلان م،

گراییه  بینفش مااومی  سیازمان آلی، بیهن را افی ایش نگ سرد  بد مالیلی  و نرمی، م،ر

د ییه وهییدرت دارد کیید مامییئ بیینفش نیییرو بخییش اسیی   بیینفش در برابییر سییب  مییاس م،

کیید ننییانئ افییال و زوال دارد و در واتییع  بییر اییال  سییب   نلییاد نییازای، بدییار نیییی   ب 

تمیییر را در درفییش کاویییان نییی  ید  لیییییایی   یعنیی،  گییبار از زنییهگ، بیید مییرش اسیی   

 ییاان یافیی   بیید گفقییئ ابیید امییهون رییارت تمیییل، بییا اوییهاد و والیییر نوییام، بییر م،

درفش کاویان (کد بد رنگ بینفش بیاده دواقید هیه  بیاد  کیاو  ایید درفیش را بید ییارس 

(وا ییه « دانییای، کیید رییا ب ومییان یریبیید بییاد  درسیی  کییرد   بیید فریییهون سیی رد  بییاد

 ییاس ماننییه بییییارس از اسییاتیر مم  هییا نامددر »رنییگ سییرد نییی    ه410: 1379دوسیی  

 ییاس ارییم، و از رنگ ه64: 1387( ییینم، و ا لییهیان  « دی ییر  نلییاد مییرش و زنییهگ، اسیی 
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  رنییگ زرد  رنییگ دی ییر در درفییش کاویییان،  رنییگ ه69( لییان: درفییش کاویییان اسیی  

 ه 70( لان: د روهد و هادمان، اس   رن ، گرن کد با دانای، و فدر ار با  دار

یییابیر کیید وییالو  بییر رن ییید بییادن مییقد بییا بررسیی، منییابع در اییید اصییاه در م،

 اس تیلیقیی، و تالکییاب، و زرین یی، درفییش  رن ییارن ، درفییش مربییا  بیید سیینگ

(زرکنییی،ه آن نیییی  اسییی  کییید در ادوار مخقمییی   یییر ییییا از هیییدریاران بییید سیییبب 

انه   ید آن  لی  گلاهیقدیلیان و اسیاتیرس بید  ررییع و  ی مداه  ایید یادگیار گرام،

 یاس یالیب و نلیادید بییرک را ایویاد گرنیه کید رنگ ا بید رن ی، مما  ر یا از اید آراید

اس انییه  یییا مییارد اییاه دی ییر در بییام رنییگ درفییش کاویییان،  رییب ئ یمن ینییدکرد 

 درفش اس  کد در بعو، روایات دربارۀ من  یرهر گفقد هه  اس   

 ده: شاشکال تصویر -2-1-2

نییار یییا مماقیی، داراس ننییان و والمیی  مخصییاه اییاد اسیی  کیید بیید رییارت  ییر ک

 ا از گبهیقد  یا بید امیروز بیاد  درفش (یرهره بد  صایر کنییه  هیه  اسی   ایید ننیان

ر اسیی  و در برایی، ممیی  بییا   ییییر  ۀامیی   گییا  بیییرک نییی    ییییر کییرد  اسیی   در  یی

هییان و ییهت ممایی، اس امقلییاو، رییارت اییید ابیی ار وییالو  بییر ننییان تییام، داراس منبیید

گر انیه کید بییان یا داراس  صیاویر مخقمی  باد باهه  در گبهیقد برای، از ایید درفشم،

در ایمییب  هییا نامد ییا در  اس یرهرناییش درفییش و ننییان»نلییاد ااریی، بییاد  اسیی   

 ییاس فییردس هییاد کیید از ویژگ، ییای،  نییۀی  م،ال ا ییا و  ا رمییاارد از نلاد ییا و کدد

 هییۀیب، (والمیی،  «نلایانییهرد و دنیییاس درون او را بییاز م،گییی ییر یدمییاان سرهنییلد م،

ا د ییا    گانیید ماننییه گییاو ییا در اهییۀال،  ا ردرفش هییا نامد  در ه157: 1393ملقییاز 

 دیییه  مییا   گییراز  یییی   هیییر  یُییرن  آ ییا  گییرش  یمنییگ  گییاومیش و ببییر اارهیییه 

  2هانهم،

 رییریح، در منییابعدر بییام  صییاویر مناییاد بییر درفییش کاویییان، اهییارات روهیید و 

اس باهییه  رییفا ضییلد بحییث در کدیید نیامییه  اسیی  کیید دالا بییر  ییا ر یییا ننییانئ ویییژ 

از  14در فاییرۀ « گییااُود درفییش»اصییاه درفییش کاویییان  از درفنیی، ماسییان بیید 

منییهان یاسییق، و بار الامیید و بعویی، از دانش»ناییییه: کنییه و م،ییییناس د ییر یییاد م،

کاوییان رایی  معیرو  ممی، اییران   لیان درفیش درفشانه کید ایید گیاودی ر  صاار کرد 

  ه552: 1378(رفا  « در وده ساسان، اس 

کییاو  و »در ماالییئ  ه1916(در بییام  صییاویر مناییاد بییر درفییش کاویییان  اسییۀار مییان 

را بیا  ه101-102کیاوۀ آ ن یر و درفیش کاوییان،: (ماالیئ میان منایال از مطیالب، « درفش کاوییان،



 154 1401مستان زپایيز و  ، 34پياپی ، نامه()ویژه هجدهم، شماره دومنامة ادب حماسی، سال پژوهش 

 

 
 

هناسیی، (مازا یییا نبییرد اسییۀنهر در یییام  ، و اسقان امیید بیید میییقنهات و کنییفیاات ب

کنییه کیید البقیید  اس یارسیی، دوران سییماک، و اهییۀان،ه فرضیییا ، را تییر  م،سییۀد

 ن رد  بعه ا با دیهۀ  ردیه بهید مبا ث م، ه62: 1387(سد کرییقید

زییر  برا، نی  بیا  امید بید منیابع کدید  ال یای، را بیراس درفیش کاوییان بید هیۀ 

 نه:ا رسیر کرد 

                                     
 ی(محمد رضايعل ،«رانیرنگ او پرچم سه یانیها از رنگِ درفش کاوبرداشت»تصویر )مقالة 

هیاد در ادامئ ناهیقار بید ماضیاز تمییلات منایاد بیر ییۀیرۀ درفیش یردااقید م،

فیش گیردد کید میهول، ریه ای، (وفی ه بیر میقد درو از اید ماضاز هنیید برداهی  م،

بیید ناییش هییه  اسیی  کیید اییید ماالیید را بایییه  صییایرس رم گانیید و میی ااد از ومییان یری

   دانی  کد در فرمان ییروزمنهانئ نبرد اس ایرانیان نی  ابرگبار باد  اس 

 ای زرکش(جنس: )چرمينه-3-1-2

  اوت دییهدربارۀ من  درفش کاویان، نیی  بیا  امید بید منیابع مقایهان  رواییا ، مقفی

سیی   یاانییا ، هییان میین  بیییرک را از یا ه338: 1389( آبارالباتیییدنیی، در هییاد  بیروم،

  میین  الییب بمروجاییرو و هیییر دانیییقد اسیی  کیید البقیید ماا رننییان اسیی   در 

درفییش از یاسیی  یمنییگ و ماا رننییان  ارییی  و تییال آن دوازد  دراز و وییر  آن 

 العمانیحمفییا   اییاارزم، نییی  در ه1/666: 1390(میییعادس   نیی  دراز دکییر هییه  اسیی  

   ایید مامیاداته113: 1428(من  درفیش را از یاسی  ایرو و هییر بییان کیرد  اسی  

اس هییانه و  یبقیی، اسییطار گرس در تبیعیی  محیییام م،ناوییام میدییر رییالب  و یراییاد

 بخننه بد وَمَر م،

کید هیاد  نخیی  آنبا مرور رواییات کدید دو نۀقید دربیارۀ مین  ییرهر روهید م،

نییا ، درنییه  و سییقی   مییا اسیی  کیید نلییادس از  یبیی  و میین  بیییرک از یاسیی   یاا

هییاد و دودی ییر در میین  درفییش رییالب  و یمبیید بییر نیرو ییاس ا ریلنیی، محیییام م،
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اس اهییار  کییرد کیید از زمییان فریییهون بیید بعییه بییر ییۀییرۀ آن  اس تیلقیی،بایییه بیید سیینگ

ن رفقید اسی    یر ییا از هیا اهیلار م،اس از هیۀا  و میالل بدانه کید ننیاندنصب هه 

کردنیه  درفیش را گرامی، داهیقد  گیا رس بیر میاا رات کد بر سریر سیمطن  ممیاو م،

 اس تیلقیی، در باور ییاس تییهما و در ار بییا  بییا سیینگاف ودنییه  و    ینییات تبیی  م،

هناسی، و نیی  باور یاس اس ومیاد دارد و  یر ییا از ا ویار کریلید در کان،باور اس وییژ 

 د  فرد دارتهما کارکرد و ااریق، منحصربد

بیهی  و  اس منصیام بیر درفیش  آن را بید ابیرس ب، یا  سینگاف ون بیر ایید ویژگ،

بدییای، درفییش بیید گران العبییره  ابیید امییهون در بدییا مبییهال سییااقد بادنییبییییار گران

ضیرار بید الخطیام ییرهر »گاییه: کاویان و  صیر  آن  اسید مییملید اهیار  کیرد   م،

    ار در یر ییاداد بید او دادنیهآورد و سی،دسی ب رش ایران  یعنی، درفیش کابییان را بد

در   ه1/505: 1383(ابیید امییهون  « گاینییه بدییاس آن  یی ار و  یی ار و رییه  ار در ییر بییاد

سیی : نییی  بیید  صییر  درفییش کاویییان، و مررییع بییادن آن اهییار  هییه  ا البییه  و القییاری 

 آن د بیرکیمردس از بن، نخع را رای  ایرانییان کید درفیش کاوییان، بیاد بید دسی  افقیاد »

: 1374(ماهسیی،  « مرواریییه و یییاتات بیییقد بادنییه  دو  یی ار  یی ار در ییر تیلیی  هییه

 ه 2/852
 ییا از ابقییها در درفییش ومییاد داهییقد اسیی   ویژگیی،  دو ونصییر فییاک کیید نخیییقید  آن

سییازنه کیید سییبب نایبیرس را در درفییش کاویییان، مقبمییار م،العییاد  و هۀییی اارک

و دهییلنان در برابییر ویلیی  و هییۀا  آن  ننییهکهییاد سیی ا یان ایییران بییهان مبا ییات م،

، کید بعیهام نیی  اهیار  ااا یه هیه  بیر میقد درفیش لیا سر عییر فرو آورنه  البقد هنان

ان، از وفا، و زرننان  رسیر هه  اسی    یار و ییاد زریید نایش بییقد بیر بییرک نیی  ننی

 بدای، درفش و کارکرد ویژۀ لا  م بار اس  منهس و گرانارج

 فرخندگی(تفأل زدن )-4-1-2

مایان بر ایید بیاور بادنیه کید اگیر ییرهر را از دسی  به نیه هۀیی  ااا نیه منگ

کردنییه  هراکیید از دسیی  دادن اییارد  از اییید رو  لییان سییع، اییاد را در  فیی  آن م،

گنیی   درفییش در مایییان م،درفییش ننییان هۀییی  و باوییث  وییعی  رو یییئ منگ

کییرد  اسیی  و ا م،آفرید ایفییبخش و رو یییدباور ییاس مییردن کدیید  نانیی، و ییهت

 ییرس در میییهان نبییرد بخش بییا نیییر و آمییادگ، بیشسیی ا یان  حیی  اییید لییااس و ییهت

 انه  گباهقدتهن م،
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اس فراتبیعی، بید درفیش کاوییان، بخنییه  اسی   اوقایاد بید نۀقئ دی رس کد ومدید

ه میلنیی  و فرانییهگ، درفییش اسیی  کیید از  لییان آیییاز  افراهییقد هییهن بییر نییی   و مقحیی

بخنیه  در گییرد  البقید فرییهون ایید اصیصید را تیاات م،ن  هیۀ  م،ههن مردن زییر آ

 اید میان نایش فرییهون کید ایاد ریا ب فیرا  اسی  و دسیقار بید ماا رننیان، درفیش

هنییید آورد  هییه  اسیی   الییییر بیبد ییه  در د ییه  هییۀا ، اییی دس بیید درفییش م،م،

مدرمییان د  اییهیر اسیییر هییه بیی ئو فریییهون روزر را کیید ضییحاک مییاران در ینویی»کیید 

 ۀکییاو  بییان د بییر سییریر مدانماسییان گردانیییه و داایی  اویییاد سییاا  و بعییه از  لۀایی

رهاسیب مانیب رون فرسیقاد و گد سیاالر لنی ر میرار گردانییه  بیگر اریفدان  را س دآ د

ون را ر  فیقح  رکییقان نیام د کیرد و کیاو د را با نریلیان کید میه رسیقر دسیقان اسی  بی

د ربیع فیقح بیالد و امصیار یرداای  و بیییارر از بیالد  یخیر نلاد  تریب بییی  سیال بی

اى را کعه در وقعت پعارهدر جميع  حعروب چرمر سیاا  و میۀان را مفقا  و میخا

کاویعان ع عارا از سنسعت  درفعش خروج بعر سعر چعوبع ته يعه نمعوده بعود و

ینهاهیی  و هییان ییۀییر نصییرت و  فییر میی  ۀرا سییبب منییا ه و آن راه داشععتهععم

اک  ا  سیاباد منویر هیه فرییهون مننیار  ۀامی  ویرسی ارسمان کاو  بیا ئاهمات الیا

عهاد ر و اسیقو ارفدان را  ا  هود آدربیویان نی د او ارسیال داهی  و کیاو  بیا ینیایر مافیا

 انیییه یدمییادول  و اتبییال ب بردکیید د  سییال دی ییر بییارییفدان رفقیید بعییه از آندنامحصییار ب

د بید سیلع    و هیان ابیر ایید  ادبی ویالر دی یر منی ل گ ییه د بر بیقر نا اان  ندیاد  بی

 شفریییهون رسیییه ا دییار   سیی  نلییاد  روزر هنییه بیید مراسییر ویی ا تیییان فرمییاد و درفیی

ماا ر زوا ییر مررییع سییاا  و  ییرک  از ممییاک ووییر کیید کاویییان را تمبیییه  آن را بیید

حاربیات هنیر ماار  در افی ود و  لیندیاد در  ررییع آن می بیان  می تهن بر مینه مدان

از اییید ه  1/182: 1380ااانییهمیر  ( «دیییهن آن روهیید و تییار بییادسیی ا  بدو دل هییا  و 

آیییه کیید اوقاییاد بیید فرانییهگ، و فیروزمنییهس یییرهر از  لییان زمییان کییاو  رواییی  بییر م،

ومییاد داهییقد اسیی  و ییی  از مییرش وس و  اسیید فریییهون  بییاور بیید میلنیی  بیییرک 

 هاد ندادیند م،

 ایید گفی »هون نای  هیه  اسی  کید تیال فرییاز  اللعور ف، آبار مماک العویردر  

  در ه144: 1383(ت وینییی، « دارد  فیییر و یییییروزر آبیییار و نصیییرت  لیییار و فیییرا رایییی  

نییی  فرانییهگ، و اییاد یُلیید دانیییقد درفییش کاویییان، مطییر  هییه   هییا نامئ بعییالب،

کد فریهون ی  از یییروزس بیر ضیحاک و بیا  فی ل بید اییر  درفیش را میلیان اس  و اید

هرم، را کید بیر سیر هیام و نیی  فرمیاد  یا آن ییار »کنیه: رییع آن م،دانیقد  امر بد  ر
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کییرد  بادنییه  ییا بییی ارس مییردن را از ضییحاک بنلایاننییه  آوردنییه و دسییقار داد  ییا آن را در 

میان تیال گیرنیه و گا ر یا بیر ان بننیانهنه و آن را درفنی، هناسینه کید در منیگ بید 

برنیه  ان را درفیش کاوییان نیان فال نیا گیرنیه و در گنیادن د  یاس محۀیر یینیاییش 

ندییاد    اییید درفییش در دوران افریییهون و بیید روزگییارس دراز در دوران یادهییا ان ییی  از 

گرفقنیه و آمیه و لنیۀریان بید فیال نییۀش م،او بد  ن ان ییروزس بیر دهیلد بید کیار م،

دی ر داهیی  آن و افیی ودن بییر گا ر ییاس آن بییر یییامیییقنه و در ب رشاز آن  لیی  م،

کنییه کیید بیرونیی، نیی  بییهید مطمییب اهییار  م، ه 32-33: 1900(بعییالب،  « گرفقنییه،یینی، م

 ه 338:  1389(میقنه یادها ان ایران بد درفش کاویان،  برک و  یلد م،

بیاور بید  کیدبنیهس ایید ماالید هیایان دکیر اسی : نخیی  آنسد نۀقد در مایان ملع

گییا  ریییهون در ماسفرانییهگ، درفییش از  لییان روزگییار کییاو  ومییاد داهییقد اسیی  و ف

اوسی  زمید ایید اصیصید را بیاور کیرد و بید درفیش کاوییان،  فی ل زد و  رها ، اییران

د ییه و اییید سیین  در میییان کیید بیییرک را گرامیی، داهییقد  دسییقار بیید آراسییقد آن م،

آفرید درفییش کییاو  اسیی  کیید یابییه  نۀقییئ دون ناییش و ییهتهییا ان ایییران ادامیید م،

ه سییااقد  نانیی، م بیی  و سییلبالیا ااا ییان را مقحییدیهگان و مقعاتییب آن آزادسسییقر

کننییهۀ دو ومیید یینییید اسیی   فییراۀ اییی دس گییردد  نۀقییئ سییان کیید  اای دار م،را ودییه 

بخنیی، درفییش اسیی   اییید فریییهون اسیی  کیید در  ایایی  مۀلایی  میلنیی  و و هت

هیاد کید درفیش کیاو  بید ننیان و بییرک میدنی، ایرانییان بیهل گیردد  ا سبب م،ویژگ،

 گردانه را ام  کنه کد س ا یان ایران را در  ر نبردس ییروز م، و باورس

 لسماا و اوفاق )نقش علوم غری ه(ط-5-1-2

، و فرابنییرس گنییقد درفییش کاویییان هییه  اس کیید مامییه مییاورای ییرید اصیصییدمدر

  کید کیارگیرس نایاد و تمییلا ، اسیاس    ی بیر وامهانیئ سیازنهگان در  رسییر و بید 

نییا  بییر ییۀییرۀ درفییش  نیییه  هییه  اسیی   هییایه یۀیی، از واامیی  یبیید مییهد ومییان یریبیید  

 بییردن بیید دامییان ومییان یریبیید در  ۀییاید و آفییرینش درفییش  مادویینیی ، و ا ییریلد

اییا مبییهال رییفق، ضییحااک باهییه کیید وس را در دیییهگان امیی  بیید هییا ، ا ریلد

د گردانیییه  کیید امۀییان یمبیید بییر وس ومییاد نییهارد  در یینییینئ ماالیید اهییار  هییه کیی

انولیید آراس از  ابیید امییهون و بخقار ییاد نییی  بییا نایی  ماهمییئسیید بییا  امیید قیدکریی
آورس درفییش کاویییان، گرس آگییا  بیید ومییان یریبیید را در ابربخنیی، و نصییرت  یییارسنارییرس

 س   اانه  در برا، از منابع کدد روایا ، در بام اید ویژگ، نا  هه  دکر کرد 
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 رد» ونیاان بید  فیقر فصی  دیی  آارال میان فیقد مید  رزاألمیان کقیام در کاهف،

 اییااه و فاا ییه بیییان ضییلد «ااریییا  ا یی  مییب ب بیید  ییرو  تبییایع و اروا  اببییات

 الییب بالاا ز امناییال  اکبییر اللعار هییل  از روایقیی، دکییر بیید اوییهاد و  ییرو  ،مییاورای

 هیییی  و»: نایییییهم، یردااقییید ه ک 622  ( بیییان، الهیدهیییر  ازه م ایییب  یییریدکدد(

 کلییا آبییار  لدییا وییهاداال ان" کیید آورد  اکبییر اللعار هییل  کقییام در بییان، الهیدهییر 

 بیید گییر دآ کییاوۀ فییرو ممییاک زمییان در کیید گفقیید الییب بالاا  در و "آبییار لحییرو  انا

 ضیحاک کیرد  ایروج داهی   دی یرس تصیه و بیاد کنیقد را او او یییر یا ضحاک سبب

 ربی وس میاس بیر آورد  بییرون  یب  از را فرییهون و بۀنی  سیمطن  ویلی  وماد با را

 دکی بیاد  یرو  ویهدس و  ایای   ی بیر ویهد ایااه اسیقعان  بد بننانه یادها ، سریر

 بییر ار آن وس و بیاد کیرد  وضیع 3وفای، الییاا  از لیا ، وس بیراس زمیان  ۀلیاس از یۀی،

  ر هی کار یاس و هیهنه ملیع وس بیر ندایی ب، امای، و آمیه بییرون بییقد هیاب، سر

 ار هیام آن و بیرد  یییش از ویهدس لیا  آن رکی ب بید نییی  او مین  ابناس ماهور کد

 ناادۀایا در سیال  ی ار دو میهت  یا درفیش بیر لیا  آن ابیر و کردنیه نیان کاویان، درفش

آییه کید نبیرد کیاو  بیا ز ایید روایی  برم،اه  55-56 یا: (کاهیف،  ب، «مانیه بات، فرو مماک

، رنامید و  لدییها کید ای هی، بیا بماهامید اسی   ب اس ناگدیان، و ب،ضحااک  نید مبیارز 

، ویییژ  بییاد  اسیی   ماییهامات نبییرد نیید از نییاز بنییرس اسیی   هراکیید ضییحااک  ا ریلنیی

یید ددمنش اس  و هید بییا باییه بید میهد امیار فیاک تبیعی، بیر وس یییروز گنی   در ا

 اقید هیه راوان بیهان یردانا    ۀید بر دانن، بید نیان وفی  اسی  کید در ومیان یریبید فی

 نی  هه  اس   آبارس ااه آن  ص اس  و  قا

 کیید اییاد بیید انییه،بیید زبییان سییاد  مربعا  ،مربعییات وفایی اییی ا مییهول»  4اوفییاک

 یا آن سمعیادل ابویه اییانه و اویهاد هیه  ری ایی  ییبید ب ماسیانس  رکاها س امربع

ملع  ۀییرار ننییاد و  اریی  سوییهد تیکیید  یی رنییهیگ تییرار اتیییب دیییدر ا ساگانییدبد هیییبا

: 1399آبییادس  ( یییهریار نو « باهییه ،ۀییی مربییع بیی رش اوییهاد در  لییان اضییالز و دو تطییر

 در اییهم  تمیییلات و»مییهاول اوفییاک وییالو  بییر منبییئ وییهدس و محاسییبا ، آن  ه  44

  اییید دانییش ه48 لییان: («  ا بییاد  اسیی بییرآوردن  امییات و دورس از مصییا ب و دهییاارس

د گیییرد  ناهیی، از باورمنییهس بیید ومییاکیید در هییلار ومییان یریبیید مییاس م، محاسییبا ،

 ییا بییاد  اسیی  کیید کییاربرد و اییااه و امقیییازا ، در  ییرو  ابوییه و معییادل وییهدس آن

 رسیییر مبقنیی، بییر تااوییه اییاها آن  سییبب سییاز  صییرا  در امییار در وییالر تبیعیی  

 هه  اس  م،
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گیرس  یی بیر ومییان یریبیید و تمیییلات را در هییۀ  ماهمییدابیید امییهون نییی  در 

انیه در درفیش کاوییان کید وبیارت از و مارایان آورد »درفش کاوییان بییان کیرد  اسی : 

زربفی  ومیاد داهی   و آن را « تمییر ریهس»رای  اییروان بیاد وفی  م ینی، ویهدس 

انیه   اس فمۀی، کید بیراس وضیع و  رکییب ایید وفی  رریه بییقد بادنیه ییر کرد در تالع

امییا روز کنییقد هییهن رسییقر در تادسییید درفییش م بییار ییی  از هۀییی  و یراکنییهگ، 

انه ااا ییان تمیییلات ینهاهییقدکیید  اارن ان افقییاد  بییاد  و هنانایرانیییان روس زمییید سیی

 ییا ااقصییاه داهییقد اسیی   و رایقیی، کیید آن وفیی  م بییار بیید یمبیید و ییییروزس در منگ

هییه  اسیی   ولیی، در اییید تمیییر در آن یییا بییا آن بییاد  اسیی   رگیی  دهییار هۀییی  نل،

ن بیید و  لیییا اینییا(هه منییگ مییهد الدیی، کیید وبییارت از ایلییان ارییحام رسییال اییها 

کملئ اها باد  اسی  بیا آن معارضید کیرد  اسی  از ایید رو  رگانید گیر  افییان و میادو 

کردنییه باتیی  هیید میی،د  هییه و یایییهار نلانییه و آنکیید در آن  عبییید کییرد  بادنییه گنییا

اییالا، مطمیی  نییی  ضییلد ماالییئ درفییش ه  1050-2/1051: 1382(ابیید امییهون  « گردیییه

میب را از ماهمیئ ابید امیهون نای  کیرد  اسی   نامیئ ایرانیۀیا  لیید مطکاویان در دانش

)kavian-e-https://iranicaonline.org/articles/derafs- لیییییید  ابویییییهالعماندر  و نیییییی ه 

  ه 2/325: 1978(ماضاز ا قلاالم با نا  از ابد امهون آورد  هه  اس  

 ییرید وامیی  در میید بیید ونارییر برهییلرد  هییه   الزن بیید دکییر اسیی  کیید مدربییا  ا

ریبید فرابنرس ههن درفش کاویان  اوفیات، اسی  کید بید واسیطئ فیردس آگیا  بید ومیان ی

 و با نیاق، وامهاند  رسیر هه  اس   

و  هییا نامدهییایان  امیید آن اسیی  کیید اییید روایییات ییررسییل، در منییابع، هییان 

هی  تا ی  هیهن در ریارت سین رسیه کید  قیا   بید نییر م،نیافقید اسیسایر آبار نلاد 

 اانیی  از ویلی  و ا لیای  براس ایید رواییات  تیر  ایید ماضیاز بید ایادس ایاد م،

ری س هییه  و  علاییهس بیید اییید اس برنامییدتیییان بیی رش و مردمیی، کییاو  بۀا ییه و منبیید

ن،  بییا الییب بالاا االیید در آبییارس ماننییه مهنییید تییر  اییید اییی د مردمیی، به ییه   ر

 اانییه  الهیی، از نا یییئ معقاییهان و ابیید امییهون و     م، ماهمییئکاهییف،    رزاالمییان

ر امیار د باورمنهان بد ومیان یریبید باهیه کید اااسیقار بی رش نلایانیهن و ابربخنی، ایید

 یاان بیا  لییا بید کید در مااتیع اضیطرار م،روال وادس و تبیع، زنیهگ،  ییقنه و اید

 ااا  و ماورا الطبیع، را ایواد کرد را ، دلومان یریبد در رونه امار    یی

 یرید اینۀد م اب بان، هد بیاد  اسی   بید روهین، معمیان نییی   بید  یر روس کدد

م ابس کد بد گفقئ کاهیف، بید ایید روایی  در بیام درفیش کاوییان، اهیار  کیرد  اسی   

https://iranicaonline.org/articles/derafs-e-kavian-
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لیئ اس   با  امد بد نای  ایید مطمیب در آبیار بعیهس باییه گفی  کید رینیئ   الب بالاا 

  روایی  الیب بالاا گیردد  بیا  امید بید تیهم  و اریال   ا بد ابیر بیان، بیاز م،اید نا 

ماورا الطبیعیید در بییام درفییش کاویییان، را بایییه بیید ونییاان یۀیی، از فرضیییات مدییر و تابیی  

  امد در کنار روای  معلال درفش کاویان، محیام نلاد 

 گيرینتيجه

د ار در  لاسییئ ممیی، ایییران اسیی  کییدرفییش کاویییان، یۀیی، از ونارییر مدییر و ابرگییب

 لییاار  بییا دیییهگا ،  ییاک، از  یییلد و فرانییهگ، بییهان ن رییییقد هییه  اسیی   ناییش 

مردس کییاو  بییر ارییم، اییید درفییش در داسییقان فریییهون و ییییروزس ایرانیییان بیید یییاس

ضییحاک اسیی   در اصییاه ما ییی  درفییش و ابییر آن در ییییروزس بییر دهییلد  از دیربییاز 

ادس وینخیی  دییهگا  راییج در ایید بیار  اسی  کید هرمینیئ دو باور وماد داهقد اسی   

گردنیه  ،مکاو  بر سر نیی   هیه  اسی  و بیا  فی ل بیهان  ایرانییان بید فیقح و  فیر نا ی  

 الییب بالاا بییاور دون کیید تییهم  آن بییا  امیید بیید منییابع ومییان یریبیید بیید تییرن  فییقر (

ل، آگییا  بیید ومییان نلییای،  وییالمردس و را رسییه  اییید اسیی  کیید کییاو  بیید یییاسبییان،ه م،

ماننه را بیر درفیش رتیر کیرد  اسی   بیر ضیحاک یییروز یریبد کید وامیهام نااهی، تمییر

دگ، هاد و اید نبرد ییروزمنهانید از  ی بیر اوفیات، اسی  کید  ییت نیرویی،  یام  ایییقام،

، دانیییقد یییرهر باسییقان، اورایمیی ییرید وامیی  در در  ایایی  مدردر برابییر آن را نییهارد  

ر رنیگ  وامی  میبکار اسی   افی ون بیر ایید ونصیر باییه از ویاامم، نییی ایرانیان   لیید

، گیرس ما یی  مییاورایفرانیهگ، در هییۀ مین  یارهیید   صیاویر مناییاد بیر درفییش و 

 درفش یاد نلاد 
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 هانوشتپی

 ییاس سییرد  زرد  سییب  بییازنلاد رنگ» ییا در هییا نامد بیید ماالییئ رد رنگدر اصییاه کییارک-1

 رماز هاد « فردوس، ها نامئو بنفش در 

  72و  71حات   رفگر و درفش کاویان،کاوۀ آ در  بن ریه بد کقام در اید با -2

ومییر اوفییاک در منییابع اسییالم، و باز ییام آن در مقییان »ن ریییه بیید ماالییئ بدر اییید بییار  -3

 آبادس  ناهقئ نها  یهریار نو « فارس،

ظ در ه محفیابید زبیان وربی،رسیالد در وفی  مُنیگ اطی، (  ییا نلانید وفی  (منایال از -4

 مه: 54 اانئ موم  هاراس اسالم،  برگئکقام
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 مناب فهرست 

 )  ممییه   رملییئ محلییه یییروید  2  مقدمععة ابععد خلععدونه  1382ابیید امییهون

 گنابادس   دران: انقنارات ومل، و فر ن ، 

 )  در   بیروت: دارالصا1  جاریخالتالکامل فی که  1385ابد ابیر م رر 

 بیییر اک لیییدرم   هيعععال اقسثاره  1389  (لیییها  لیییه بیییدحم  ،رونییییب حیییانیاراب

 امیرکبیر  : راند    رهاسدان

 )  ان تعاریخ پعرچم ایعران: درفعش ایعران از باسعته  1384بخقار اد  نصرت اه

    دران: انقنارات بدو  تا امروز

 غعرر اخ عار ملعو  ه  1900  ( یاولاسی دهبلحم دباملهالبو س ارابنیین ،بعالب

مینیاس      صیحیح ز نبیرش بیا ماهمید موقبیاالفرس و سعيرهم: تعاریخ ثهعال ی

ان   رملییئ محلییه فوییایم،  یییاری : ایل ریلیییر ناسیییانال  افییی  ننییر ناییر    دییر

1368  

 )  ییاس سییرد  زرد  سییب  و بییازنلاد رنگ»ه  1387 ییینم،  کییاووو و ا لییهیان  لیییال 

کععدة ادبيععاا و علععوم انسععانی نشععریة دانش«  بیینفش در هییا نامئ فردوسیی،

   59-89  را 20  ییای، 23  هلارۀ گاه شهيد باهنر کرماندانش

  در منییابع اسییالم، و باز ییام آن« اوفییاک»ومییر ه  »1399آبییادس  نییها  ( یییهریار نو 

-73  رییا 32  هییلارۀ 16  سییال المیتععاریخ و تمععدن اسعع«  در مقییان فارسیی،

43  

   اییالا، مطمیی   مییاللKhaleghi-Motlagh, jalal. “DERAFŠ-E KĀVĪĀN, 

”. the legendary royal standard of the Sasanian kings

. kavian-e-erafshttp://www.iranicaonline.org/articles/d. 
 مفععاتيا الهلععومکه  1428  (الخییاارزم،  محلییه بیید ن لییه بیید یاسیی  الۀا ییب  

   بیروت: دار اللنا   محا  و مصحح: وبه األمیر نویر

 اانیئ مومی  هیاراس  یاه  محفیاظ در کقام  (ب،یرساله در وفع  بعه زبعان عربع

   رحاف، هه  ضلد مولاود 78382اسالم، بد هلارۀ 

  هییا نامئگییا  درفییش کاویییان، در ماسه  »1392ار نیید  محلییاد  ( رضییای، دهیی 

  5-20  را1392دار   ب55  هلارۀ نامة متد پژوهی ادبیفصل«. فردوس،

http://www.iranicaonline.org/articles/derafs-e-kavian
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 )  نامة فصععل«  امدهییا ن در کاویییان درفییش  اییهی ه  »1390رضییای،  وبهالیید
-153  رییا9  هییلارۀ 3  دورۀ تحقيقععاا تمليلععی در زبععان و ادب فارسععی

166  

   اسییقانب ایییران ها ننییا ، یییرهر - کاویییان، درفییشه  »1354رهیییه  (هییدلردان  »

  272-253  را 56  هلار تاریخی های مجلة بررسی

 وضییع  ااهییید   ابجععدالهلومکه   1420  (رییهی  بیید  ییید اییان الانییام، بخییارس

  دارالۀقب العملید  بیروت: و فدارسد ا له هل  الهید

 )  وو    دران: فردایرانسرایی در حماسهه  1378رفا  دبیح اه 

 )  ییاس وارگ، درفشننییانه  »1393والمیی،  دوالفاییار و هییۀیب، ملقییاز  نیییرید 

  سییال نامة زبععان و ادبيععاا فارسععیدوفصععل«  هییا ان و یدماانییان در هییا نامد

  155-186  یایی  و زمیقان  را 77  هلارۀ 22

 1  ج السععيرتععاریخ ح ي ه  1380الییهید ااانییه میییر  (الییهید بیید  لانییار  

 الهید  لای،   دران: ایان ماهمد مالل

 )  صیییحیح 2و1  ممیییه شعععاهنامهجه  2:1369/  1366ج: 1فردوسییی،  اباالااسیییر   

 Bibliothecaمییالل اییالا، مطمیی   بییا ماهمییئ ا یییان یارهییاتر  نیایییارک: 

Persica. 
 الهجملعو المهجعم فعی سثعار مه  1383  (،نییی  دمال ویف دیهالر هی،  نی وت  

  ، نر ر فاافار و مآب دلو: انراند   بین،ا قه فلا  شاهکدب

 ،نیییخئ اطیی،حرزاألمععان مععد فععتد اخرالزمععان ییاه  کاهییف،  مال یییید  (ب   

 برش  181  91254اانئ موم  هاراس اسالم، بد هلارۀ محفاظ در کقام

 )   رملیئ گعر و درفعش کاویعانیکعاوة سهده  1387کرییقید سد  آر یار امانا ی   

 منیژ  ا هزادگان آ ن،   دران: تدارس 

 )  دحیمم ئلرم   یتنسعع یاادهععمور نصععم گنععرهفه  1386کییایر  مییید 

  : فر نگ ننر ناراند   انیاسربک

 )  ا   ریی1  هییلارۀ مجلععة کععاوه«  کییاو  و درفییش کاویییان،ه  »1285مییان  اوسییۀار

3-4  

 )  ممییه اول و دون  بیید ادبيععاا عاميانععة ایععرانه  1386محوییام  محلییهمعفر  

 کاهش دکقر  ید دوالفاارس   دران: ننر هنلد  
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 )  رملیئ اباالااسیر یاینیهترجمعة تعاریخ ط عریه  1375محلهبد مریر تبیرس      

    دران: اساتیر 2و1ج 

 رانیییو یییرهر سیید رنییگ ا ،انیییدا از رنییگ  درفییش کاوبرداهییق»  رضییایوم س محلییه»   
https://www.cgie.org.ir/popup/fa/system/contentprint/50390 

 )  رملییئ الجواهرالععذه  و مهععادنمروجه  1390میییعادس  ومیی، بیید  یییید   

 ممه   دران:انقنارات ومل، و فر ن ،  2اباالااسر یاینه   

 )  ت   ماهمیید   رملیید و  عمیاییانش و تععاریخسفععریه  1374ماهسیی،  مطدییربد تییا ر

    دران: آگد 3 ا  1از دکقر محلهرضا هفیع، کهکن،  ممه 

 )  یردوسععف ةامناهشععدر  یرياطاسعع یاههنععیادهنه  1379وا هدوسیی   مدییاد  

   رود: سراند 
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