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  مقدمه. 1
اين سـنت بـه دو   . در تاريخ سياسي كشورها دارند ها با مراتب مختلف قدمتي طوالني  نشان

نشانه اي كه از سوي فرستاده پيـامي از سـوي دولتـي بـراي پادشـاه      . صورت وجود داشت
ي ديگـر عالمتـي     شد و نشانه صحت پيام مامور سياسي بود  و گونه  كشور ديگر ارسال مي

رسم اعطـاي  . كردند  طا ميها به پاس افتخار يا خدمتي به كارگزاران خود اع  بود كه حكومت
. نشان به افراد با كفايت و نمايندگان خارجي از زمان هخامنشيان در ايران مرسوم بوده است
... تا پيش از قاجار مالك تعيين سلسله مراتب اجتماعي در عناصري چون كاله، شال كمر و 

چـون انگشـتري،    براي تقدير از خدمات افراد به نهاد سلطنت و كشور نيز از نمادهايي. بود
در مناسبات ميان دول نيز اين كاالها به عنوان تحفه فرسـتاده  . شد  شمشير، خنجر استفاده مي

 به تشريفاتي شئون برخي ورود سبب قاجار عصر در اروپا و ايران تعامالت افزايش. شد  مي
 قاماتم و خارجي دول نمايندگان به حكومتي هاي  نشان اعطاي امور اين جمله از. شد دربار

رفتـه در ايـن     كار  هاي به  نحوه طراحي، سلسله مراتب و نماد. بود داخلي لشكري و كشوري
هـاي سـلطنتي دوره قاجـار كاركردهـاي       نشـان . ها گوياي فرهنگ عصر خويش است  نشان

ترين كاركردهاي آن تعيين مدارج، سلسله مراتب، شـئونات دولتـي و     مختلفي دارند كه مهم
تمـدني و   - ها مبين برخي از وجوه فرهنگـي   عالوه بر اين كاركردها اين نشان. نظامي است

ي حاضر از طريـق    مقاله. آيند  اجتماعي ايران به شمار مي- روشنگر زوايايي از حيات سياسي
هـاي    كوشد نمادهاي سلطنتي دوره ناصـري را از جنبـه    شناسي مي  به كارگيري تحليل نشانه
هاي اين پژوهش در قالب دو پرسـش اساسـي بـه      دغدغه. ار دهدگوناگون مورد ارزيابي قر

هـايي در سـاختار     هاي سلطنتي عصر قاجاريه چه كاركرد  نشان. شرح ذيل مطرح شده است
هـاي    نظام ديواني آن دوران داشته اند؟ چـه داليلـي در انتخـاب نقـوش و نمادهـاي نشـان      

هـايي كـه در نسـخه      ر اسـاس نشـانه  ي حاضر ب  سلطنتي عصر قاجار تاثير داشته است؟مقاله
اين نسـخه در روزگـار   . آمده است؛ تدوين گشته است» هاي دولت عليه ايران  نشان«خطي 

  . ناصرالدين شاه قاجار و به دستور وي نوشته شده است
هاي دولت روس   نسخه خطي گزارش نشانه ق نيز  1307الزم به ذكر است كه در سال 

هـاي رايـج دول اروپـايي      موضوع اين كتابچه شرح نشان .به نگارش درآمده استوپروس 
. هاي مـذكور سـخن رفتـه اسـت      هاي نشان  در قسمتي از اين نسخه در مورد ويژگي. است

بندي نشان هاي دولـت پـروس و روس هشـت نـوع، شـاهان        چنانكه در اين كتاب تقسيم
 خطي نسخه( است انگليس پنج نوع و شاهان فرانسه يك نوع با درجات مختلف ارائه شده
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آيـد    از مقايسه اين دو نسخه خطي چنين برمي). 18: 1307وپروس،  روس دولت هاي  نشان
هـاي    الگوي خود را در نگارش از كتـاب نشـان   هاي دولت عليه ايران  نشانكه نسخه خطي 

اين مشابهت در عناصر، نقوش، اشكال هندسي، جـنس،  . دولت روس و پروس گرفته باشد
  ).27- 18همان (شود  ده ميرتبه بندي دي

هـاي طـال و نقـره      بررسي اسنادي از نشان«در مورد پيشينه پژوهش حاضر بايد از مقاله 
گونه كه از عنوان آن   اين مقاله همان. نوشته عمادالدين فياضي ياد كرد» شهر در دوره پهلوي

پرداختـه  هـاي طـال و نقـره در دوره محمدرضـا پهلـوي        پيداست به بررسي اسنادي نشـان 
هاي مرسـوم در    نويسنده در اين مقاله به اختصار از برخي نشان). 629: 1388فياضي، (است

وجه تمايز پژوهش حاضر با اثر مذكور در دو مـورد مقطـع   . عصر قاجار نيز ياد كرده است
  .باشد  زماني مورد مطالعه و انجام پژوهش با اتكا به چارچوب نظري مي

  
  رويكرد نظري. 2

نظريـات و آراء مطـرح در   . شناختي اسـت   ري نوشتار حاضر مبتني بر تحليل نشانهمباني نظ
نشانه شناسي نظريه  تجزيـه و  . هاي علمي دارد  شناسي كاربرد بسياري در حوزه  حوزه نشانه

هـا و    علمي است كه به مطالعه نشـان ). 187: 1378لچت، (تحليل نشانه ها و داللت هاست
هـا يـاد     توان از آن تحت عنوان نظريـه نشـان    زد و مي  پردا  ها مي  چگونگي كاركرد اين نشانه

گـردد؛    ها به يونان باستان باز مـي   هاي بحث در باب نشانه  اگرچه پيشينه). 7: 1387اكو، (كرد
شـناس    شناسي مرهون دو صاحب نظر يعنـي فردينانـد دوسوسـور، زبـان      لكن امروزه نشانه

پردازان در   تحقيقات اين نظريه. دان آمريكايي است  نطقسوئيسي، و چارلز سندرس پيرس، م
شناسـي،    هاي مختلف از قبيل نقد ادبـي، جامعـه    هاي بعدي مبناي كار متخصصان رشته  دهه
  ). 7: 1380سن،   دينه( شناسي و غيره قرار گرفت  مردم

هـا كـه     دارد كه زبان دستگاهي است از نشـانه   شناسي اظهار مي  سوسور در تعريف نشانه
هاي نمادين، عالئم نظامي و غيره   ها، آيين  گر افكارند و از اين رو با خط، الفباي كروالل  بيان

توان دانشي را در نظر گرفت كه به بررسي نقـش    بنابراين از نظر وي مي. پذير است  سنجش
هـا از    نشانهكند كه   شناسي براي ما مشخص مي  نشانه. پردازد  ها در زندگي اجتماعي مي  نشانه

سوسـور  ). 24- 23: 1382سوسـور،  (اند و چه قوانيني بـر آن حـاكم اسـت     چه تشكيل شده
اي   هـاي نشـانه    داند بلكه علم بررسي نظـام   هاي منفرد نمي  شناسي را علم بررسي نشانه  نشانه
تلقـي   معني است و  اي بي  نشانه بيرون از نظام نشانه. داند كه پديده هايي اجتماعي هستند  مي
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ربـط    اي بـه همـان انـدازه بـي      هـاي نشـانه    كاركردي بيرون از زندگي اجتماعي بـراي نظـام  
  ).47: 1387سجودي، (است

گيرند از يك سو به خـاطر سـرعت     هاي تصويري كه با توجه به عناصر شكل مي  نشانه
 انتقال پيام و از سوي ديگر به دليل وسعت و قدرت تاثيرگذاري بـر مخاطـب مـورد توجـه    

ها، يك شكل تصويري با بياني ساده و روشن موضوع را تجسم   در اين نوع از نشانه. هستند
گوينـد و در    چون نوشتارها با ما سخن مـي   تصاوير هم). 64: 1384عبدالحسيني، (بخشد  مي

هـا در نظـام تصـويري و كاركردهـاي       شـناخت روابـط نشـانه   . تاروپود زندگي نفوذ دارنـد 
اند روشنگر بسياري از معاني پديدارهاي تاريخي و اجتماعي در جوامـع  تو  اجتماعي آن مي 

هنر در جوامع باستان و معاصر ابزار ارتباط بوده و براي ايجاد ارتبـاط از زبـان   . انساني باشد
). 20- 19: 1387پـور،    علـي (خاص خود استفاده كرده و پيام را به مخاطبـان رسـانده اسـت   

هـا    تصاوير، تنديس(گرافيك)الف: گروه است كه عبارتند از شناسي تصاوير، شامل پنج  نشانه
روانـي و  )هـاي حسـي د    ادراكـي و داده )ج) هـا   هـا و نقشـه    آينـه (بصـري )ب) ها  و طراحي

برخي معتقدند ). 95: 1386محمودي، (شفاهي)ها، يادبودها و عقايد و   روياها، حافظه(روحي
و رمزگان آن بـه دسـت مـي آورد و گـاه     ها   كه هر تصويري ارزش خود را از كيفيت نشانه

ها نيز   تصاوير موجود در نشان). 10: 1384احمدي، (شود  چون يك اثر هنري ارزيابي مي  هم
  ). 121: 1390پورقيومي، (مخلوق يك شرايط و زمينه ي تاريخي معيني هستند

  
  هاي حكومتي در عصر قاجار  بندي نشان تقسيم. 3

براي نمونه فرهنگ سخن، نشان را . از نشان ارائه شده است هاي فارسي، تعاريفي  در فرهنگ
ي شناسايي افراد و اشياء دانسته  و آن را عالمت، نشانه، قطعـه فلـزي داراي نقـش و      وسيله

شـود،    نوشته كه براي تشويق و تجليل از كسي از سوي موسسه يا نهـادي بـه وي داده مـي   
با مراتب مختلف در تاريخ سياسي و روابـط  هايي   از دوران قديم نشان. تعريف نموده است
مطـابق آداب و رسـوم   ). 629: 1388فياضـي،  ( انـد   هـا وجـود داشـته     ديپلماتيك ميان ملت

دربارهاي مشرق زمين هيچ فردي بدون تحفه نبايد به حضور شاه شرفياب شود؛حتي فردي 
هيـات  . شـد   يافت دست خـالي شـرفياب نمـي     كه با خواسته و طلبي بار به حضور شاه مي

هـا    آسـيايي . سفراي ممالك آسيايي و اروپايي نيز خود را با اين سنت هماهنگ كرده بودنـد 
هاي پشمي و ابريشمي را به عنـوان هديـه بـا خـود       عموماً اسب، شال، برنج، تنباكو، پارچه

شـاه  هاي اروپايي، تابلوهاي نقاشي، بلور و غيره را به پيشكش   ها سالح  آوردند و اروپايي  مي
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ها بـه هنگـام خـروج هيـات ديپلماتيـك هـدايايي تحـت          در ازاي اين پيشكش. آوردند  مي
از ). 295: 1368پـوالك،  (شد  ها اعطا مي  هاي طال و نقره به آن  بر روي سيني» خلعت«عنوان

به خدمتگزاران داخلي ... زمان هخامنشيان هدايايي به صورت سالح، شمشير، نيزه، سكه و 
پيش از عصر قاجار در ميان هداياي ).159: 1350مشيري، (شد  ارجي اعطا ميو نمايندگان خ

منصبان حكومتي و رجال دولتي   صاحب. شد  هايي يافت نمي  ارسالي دول بيگانه چنين نشان
نيز صرفاً از طريق لباس، كمربند، خنجر، كاله و عناصري از ايـن قبيـل قابـل بازشناسـي از     

  .آحاد جامعه بودند
هاي اروپايي با ايـران    جار به دنبال گسترش مناسبات سياسي و تجاري دولتدر عصر قا

هـاي دولتـي وجـود      هـا و نشـان    در هداياي ارسالي پادشاهان اروپايي به دربار تهران، مدال
پادشاهان قاجار نيز از اين پس به تبعيت از همتايان اروپايي خـود، فرمـان سـاخت    . داشت
هـايي كـه     نشان. منصبان داخلي و خارجي را صادر نمودند  حبهايي براي اهداء به صا  نشان

تـوان شـواهدي پيرامـون      تاريخ نگارانه مي  نگارانه و غير  در متون قاجاريه اعم از منابع تاريخ
ها بر اسـاس شـواهد     اعطاي اين نشان. ها يافت  هاي سلطنتي و نقوش حك شده بر آن  نشان

كري و بـر مبنـاي موقعيـت و شـئونات سياسـي و      منصبان كشوري و لش  موجود به صاحب
ها و   هاي موجود در اعطاي نشان  با توجه به آسيب. گرفت  نظامي و خدمات آنان صورت مي

القاب، بسياري از رجال اصالح طلب عصر قاجاريه بـر رونـد اعطـاي مناسـب و مقامـات      
در اين زمينه آدميـت  . است يكي از منتقدين بر روند مذكور اميركبير. اند  انتقاداتي وارد كرده

هاي اميركبير و در بحث اخالق و كردار مدني وي، مبحثي را تحت   به هنگام تحليل ويژگي
اي مسـتقيم بـه مسـاله      اگرچه اين مبحث اشاره. هاي ديواني آورده است  عنوان حذف عنوان

هـاي ايـن     ها نيست اما محتواي فرماني كه در اين راستا صـادر شـد؛ نشـانگر دغدغـه      نشان
ي القـاب    تناسب القاب اعطايي با شئون فردي كه دريافت كننده. طلب است  دولتمرد اصالح

ها و نحـوه تكـوين     ها، زمينه  اين فرمان به نوعي پيشينه. شود  است نيز در اين فرمان ديده مي
ها   شانزيرا القاب در آن دوره همان كاركرد ن. سازد  هاي حكومتي را براي ما آشكار مي  نشان

از آن جايي كه اصل فرمان صادره در حـذف القـاب ديـواني    . هاي بعدي داشتند  را در دوره
  :شود  موجود نيست، شرحي از قول واتسن كه پيرامون محتواي آن فرمان است؛ ذيالً نقل مي

گذرد، شيوه نگارش ساختگي و   اولين تصوري كه از نام ايران به ذهن هر دانشمندي مي
ست كه شاعران و تاريخ نويسان سرزمين آتش پرستان، در مدت دو هزار پرطمطراقي ا
امير نظام تصميم گرفت آن عبارت بي معني و مشمئزكننده را كه فقط . اند  سال پرورانده
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هـا و    پس فرماني صادر كرد كه در عريضه. شايسته بردگان و فرومايگان است، براندازد
. بكار نبرند “جناب”سند، جز يك عنوان سادهنوي  هاي رسمي كه خطاب به وي مي  نامه

مردم در شگفتي ماندند كـه  . تر نيز، به ترتيب عنوان ثابتي مقرر كرد  هاي پايين  براي مقام
 امـا او را بگـردن نهادنـد   . نمايـد   چطور وزيري آن القاب چاپلوسانه را از خود دور مي

  ).329: 1362آدميت، (

به نظـر  . ر نسبت به كاربرد و دقيق عنوان مقيد بوده استدهد كه اميركبي  اين فرمان نشان مي
بخشي القاب  و پس از   هايي تمهيداتي جهت انتظام و سامان  رسد كه وجود چنين ديدگاه  مي

هـايي    هاي رايج دولتي در دسـته   هاي سلطنتي شد؛ تا جايي كه در همين دوره نشان  آن نشان
ضوابطي ميان مقامات لشكري و كشوري اعطـا   ها طبق  تقسيم  بندي شد و هر يك از نشان

، داليل اعطاي نشان هاي دولت عليه ايران  نسخه خطي نشاندر صفحات آغازين . گرديد  مي
من عمـل  در اين اثر نويسنده با استناد به آيه . ها تبيين شده است  هاي ظاهري نشان  و تفاوت

اصب، رسوم و مواجب و اعطـاي  تفاوت شئون افراد در القاب و من صالحاً فله جزاء حسني
نسـخه  (هاي شخصيتي و در ازاي خدمت افراد تعيين شـده اسـت    نشان را بر اساس ويژگي

ها از نظر شـكل ظـاهري،     دليل تفاوت نشان). 4- 3: هاي دولت عليه ايران، بي تا  خطي نشان
رنگ، اندازه، نماد و نقوش به كار رفته بـدين سـبب اسـت كـه اخـتالف ارادت و تفـاوت       

هاي دولت عليه ايران در دوره قاجار داراي نقـش    بيشتر نشان). 5:همان(خدمت دانسته شود
براي هر يـك از  . شير و خورشيد است به جز تمثال نشان همايون شاهنشاهي دولت قاجار

 5هزار و مـدال مطـال    25براي نمونه مدال نقره را . ها مواجبي نيز تعيين شده بود  اين نشان
هـدف اصـلي از   ). 16: همـان (كردنـد   احبان آن از خزانه دولت دريافت ميتومان بود كه ص

آيد؛ مشخص نمـودن    گونه كه از سطور پاياني كتاب مذكور برمي  ها آن  نگارش كتابچه نشان
و قدغن ليغ و تاكيد اكيد « :اي قانونمند بوده است  ها به شيوه  دستورالعملي براي اعطاي نشان

موافق كتابچه ديواني ساخته و صباغت شود و دارندگان نشان تغييري  ها تماماً  نمايد كه نشان
به هرحال مواظب و مراقب باشد كه اغتشاشي . در وضع و اسلوب حمايالت و بندها ندهد
چه خدمت بزرگي است كه نشـان دولـت عظـم    . در كميت و كيفيت اعطاي نشان راه نيابد

: همـان (»بايد با اين كتابچه موافق باشد شان نشود پس از اين هر نشاني كه ساخته ميشود و
هاي متداول دولـت عليـه ايـران را بـه       نشان: ها به قرار ذيل است  بندي اين نشان  دسته). 92

نشان افراد سـپاهي كـه اهـل نظـام      - 2نشان عمومي - 1. چهار گروه تقسيم بندي نموده اند
نبورك چي و مهنـدس و  باشند اعم از صاحب منصبان و سرباز و توپچي و قورخانه چي، ز
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نشان  - 5نشان اهل علم  - 4نشان ارباب قلم - 3كساني كه از شمشيربندان به شمار مي آيند 
: همـان (نشان مختص ذات اقـدس شـهرياري   - 7نشان اشخاص خارجه  - 6اصحاب صنايع

گانه داراي سه درجه بود كه از طبقات و كـيالوي    هاي هفت  هر كدام از اين نشان). 12- 11
چنانچه نشاني كه سه كيالوي دارد مختص درجـه اول اسـت و آن را كـه    . شد  مي ها معلوم

تفصـيل  ). 12: همان(دوكيالوي است مختص درجه دوم و يك كيالوي مختص درجه سوم
  :نشان ها به قرار زير است

و خورشـيد و نـام، زمـان،     شير آن طرف يك در و مدالي است نشاني عمومي نشان- 1
ه فرد را لياقت از خود نشان داده و در طرف ديگـر نشـان القـاب    مكان جنگ يا واقعه اي ك

 ).13: همان(همايون شهرياري نقش بسته شده است

اول نشان مدال است كه در يك صفحه آن شير و . قسم است 9كه بر  سپاهي افراد نشان
  :خورشيد و در وسط آن القاب همايون شهرياري و در حاشيه آن اين شعر ثبت شده است

 از آفتــاب همــت مــا ايــن نشــان گرفــت  دل كه دشمن شهر را عنان گرفت هر شير

در اين نشان، آفتاب همت مبين نقش خورشيدي است كه بر نشان مذكور حـك شـده   
مثقـال و نـيم بـا بنـد      3(، مطال)مثقال با بند سفيد 4وزن (نقره. اين نشان سه درجه دارد.بود

در خصـوص اعطـاي   ). 15- 14: همـان )(سـبز مثقال و نيم و حاشيه باريك  3(و طال) سرخ
مدال نقره را به سرباز، وكيل و سرجوقه از هـر صـنف   . نشان نيز سلسله مراتبي وجود دارد

نشان مطال به بيك زاده و وكيل باشي اعطا مي شود و مدال طال بـه  . اهل نظام داده مي شود
: شـرح زيـر معـين شـد    ها از جانب دولت عليه مواجبي به   براي هر يك از اين نشان. نايب

هـاي دولـت عليـه      نسـخه خطـي نشـان   (تومـان   10تومان، طـال  5هزار، مطال 25مدال نقره
  ). 16: تا بي  ايران،
نشان سلطاني نشاني است خورشيد شكل، مشتمل بر سه پره بزرگ هفت شَقه و سه - 1

ز نقره ها نيز ا  خود پره. شقه كه در وسط هر دو پره يك شقه مطال وجود دارد 5پره كوچك 
درجـه اول سـه كـيالوي و بـه     . و الماس تراش است و سه كيالوي به عـدد درجـات دارد  

. درجه دوم دوكيالوي بـه سـلطان دوم داده مـي شـود    . داده مي شود)در ارتش(سلطان اول
. درجه سوم يك كيالوي با پارچه كنار قرمز و وسط سبز و به سلطان سوم اعطـا مـي شـود   

مي شود كه دسـته او كـه صـد نفرنـد نهايـت خشـنودي و       سلطان وقتي مستحق اين نشان 
 ). 18- 17: همان(خرسندي را از رفتار او داشته باشند و از فرامين مافوق خود سرپيچي نكند
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نشان ياوري، خورشيدي است هشت پره، چهار پره بـزرگ پـنج شـقه و چهـار پـره      - 2
رشيد و سه كيالوي ها شقه باريك از طال در وسط شير و خو  در وسط پره. كوچك سه شقه

سه كيالوي براي ياور اول، دوكـيالوي از يـاور دوم و يـك كـيالوي     . به عدد درجات دارد
شرايط استحاق اين نشـان رضـايت   . اين نشان بايد با بند سبز آويخته شود. براي ياور سوم

 ). 19: همان(نفر از ابواب جمعي از فرد 400

ج پره بزرگ پـنج شـقه و پـنج پـره     نشان سرهنگي، خورشيدي است ده پره شامل پن- 3
شـرايط اسـتحقاق   . كوچك سه شقه و وسط پره ها، شقه ميناكاري سفيد به رنگ حمائل آن

آن انجام خدمت شايسـته نسـبت بـه دولـت، رعيـت و خيرخـواه دولـت بـودن در موقـع          
 ).21: همان(جنگ

شقه و هشت پـره كوچـك    5دايره بزرگ  8پره،  16نشان سرتيپي، خورشيدي است - 4
در وسط شقه ها شقه قرمز ميناكاري و سه كيالوي به عدد درجات شرط استحقاق . سه شقه

 ).24: همان(خدمت صادقانه به دولت

نشان اميرتوماني خورشيدي شانزده پره شامل هشت پره بزرگ پنج شقه و هشت پره - 5
رنگ بر سر هر پره كوچك، ستاره پنج شقه  و در در وسط آن ميناكاري به . كوچك سه شقه

 . حمائل آن و سه كيالوي بر اساس درجات

پره شامل هشـت پـرده    16نشان نويان اعظم و صدارت عظمي كه خورشيدي است - 6
پره كوچكه سه شقه كه به جاي كي پره بزرگ تاجي و بر سر  8شقه و  5بزرگ كه هر يك 

هاي   از شقهتاج بوته و جقه و در ميان پره ها شقه ميناكاري به رنگ حمائل و بر سر هر يك 
كوچك ستاره پنج پره و سه درجه دارد و سه كيالوي و شرايط اعطاي آن خدمت، صداقت 

 ). 30- 29: همان(و درست رفتاري، ايجاد امنيت و رفاه براي رعيت

نشان قدسي كه سه درجه اقدس، قدس و مقدس دارد و به شكل خورشيدي اسـت  - 7
ان تاجي و مختص وجود شاهنشـاهي و  پره و مكلل به الماس و سه كيالوي  بر سر نش 24

شود، و حمائل آن آبـي    سالطين بزرگ است كه به نشانه پيوند و دوستي و يگانگي اعطا مي
نشان قدس به وزراء عظام و حكمران هـاي ممالـك عظـيم كـه از     ). 35- 34: همان(روشن

س بـه  نشـان مقـد  . حمائل آن در وسط آبي و كنار سبز. شود  خانواده سلطنت بوده اعطا مي
شود كه در وسط سـبز و كنـاره آبـي      سفراي كبار و ايلچيان بزرگ و سرداران عظام داده مي

نشان قدس نيز به افرادي كه خدمتي خاص در جهت اتحاد ملـت انجـام داده باشـند    . است
 ). 37: همان(شود  اعطا مي
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ل نشان تمثال همايون شاهنشاهي كه نشاني است پيخي متفق الطرفين كه مدور طويـ - 8
مرتبه اول در وسط آن تمثال مبارك شهريار و در اطراف يك دايـره از  . است سه مرتبه دارد

طال و سه طبقه الماسين و در سر آن گل و بوته مانند تاج و طرح گـل و بوتـه آن مختلـف    
مرتبه دوم دو طبقه الماسين با يك دايره طال و مرتبه سوم يك طبقـه الماسـين بـا دو    . است

شود كه   اين نشان به كسي داده مي.  از گردن با بند آبي روشن آويخته شوددايره باريك طال
 ). 41- 40: همان(خدمتي شايسته كرده باشد كه مطبوع طبع پادشاه شود

بازتاب اعطاي نشان و اهميت اين امر را در متون تـاريخي   ها در متون عصر قاجار  نشان
گويـد كـه از جانـب      سفرنامه خـود مـي   حاج سياح در. توان مشاهده نمود  اين عصر نيز مي

 نيـز در  اعتمادالسـلطنه ). 7820: 1381انـوري،  (شـود   دولت نشان شير و خورشيد اعطا مـي 
 تصـوير  دربـاره  بحثـي  به ق ه 1300 الحجه ذي حوادث ذيل در خويش خاطرات روزنامه
  :شود مي نقل عيناً كه است كرده اشاره شاه تمثال

. بدهند قرار درجه سه را تمثال خواهند مي. گوشد و گفت تمثال نشان باب در شام در
 نشـدند  ملفـت  دوره المـاس  نه است همايون تصوير تمثال شرافت كردم عرض هرچه

 اعتمادالسـلطنه، ( خواهـد  مي تمثال ضياءالدوله جهت به و دارد اصرار السلطان امين  ...
1385.(  

مطـابق گـزارش او   . داردپوالك نيز در سفرنامه خود اشاراتي بـه مسـاله اعطـاي نشـان     
ها حمايل نيز دارند كه رنـگ    برخي از آن. ها و انواع گوناگوني دارند  هاي دولتي درجه  نشان

اعطاي نشان شـير و خورشـيد مخـتلص    . هاي مختلف متفاوت است  حمايل بر مبناي درجه
هـداي نشـان   ا. گويند  شد ستاره دار مي  هايي كه به افراد خارجي اعطا مي  به نشان. شاه است

ترين مقامات لشكري و كشـوري نشـان مـزين بـه       به عالي. هميشه توام با صدور فرمان بود
ها نماد كشور ايران، شيري است كـه بـر     در اين نشان. شد  تمثال شاه با نگين برليان اعطا مي

  ).295: 1368پوالك، (پشت آن خورشيدي در حال طلوع است
 رجـال،  احـوال  شـرح  به كه ناصري، عصر هاي روزنامه از وشرافت، شرف روزنامه در

 مشـاهير  و رجـال  از تصاويري دارد؛ اختصاص غيرايراني و ايراني هنرمندان و سياستمداران
 را ناصري رجال مختلف هاي  نشانه توان   مي تصاوير اين در. است شده نقاشي آن در ايراني

: 1363 نـژاد،   صفي(كرد مشاهده اند نموده نصب خود لباس بر و نموده دريافت افراد اين كه
ــا   همچنــين در دوره قاجــار القــاب و مناصــب خريــد و فــروش مــي ). 26- 6 شــدند يــا ب

گاهي براي يك منصب دو يا چند نامزد وجود . گرديد  هايي منصب و لقب اعطا مي  پيشكش
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: 1385 اعتمادالسـطنته، (دادند، منصـب را مـي ربودنـد     داشت و هر كدام بيشتر پيشكشي مي
مجداالسالم كرماني در خصوص فروش القاب و مناصـب بـه تفصـيل از ايـن     ). 906- 907

  :موضوع سخن گفته است
از بس هر بي سروپايي صاحب منصب شد؛ ديگر شان و شئوني براي ايـن مناصـب   ... 

درجات نظامي مانند سرتيپي، سرهنگي، سلطاني، ساالري و امثال آن بقدري ...باقي نماند
 كه عده صاحبان مناصب خريداري شـده سـه برابـر افـراد نظـامي گرديـد       فروخته شد

  ).99- 58: 1351كرماني، (

چنانچه در روزنامه شرف ذيل شرح احوال فرهاد ميرزا نـواب و االحـامي معتمدالدولـه    
در ذي الحجه االحرام هزار و دويست و هشت به نشان تمثال همايون اعليحضرت و «:آمده

ــه كــه از ــد اســت ملقــب و ســرفراز    لقــب معتمدالدول ــن دولــت جاوي القــاب معظــم اي
همچنين در همين روزنامه در شـرح احـوال صـنيع الدولـه     ). 26: 1363نژاد،   صفي(«گرديد
در اوايل سال هزار و سيصد و يك بجبه مسه مرصع مخلع و در اواخر همين سـال  ...«:آمده

لمس سـرافراز  خجسته مال بيـك قطعـه نشـان تمثـال خورشـيد مثـال همـايون مكلـل بـا         
. هاي حكومتي به مستشاران خارجي نيز اعطا شد  همچنين در اين دوره نشان). 88:همان(شد

در روزنامه شرافت نشان هاي اعطايي به ژنرال كاساكوفسكي فرمانده بريگاد سواره قزاق كه 
نشـان و حمايـل   «: از طرف دولت روس مامور خدمت در ايران بوده چنين ذكر شده اسـت 

ي، نشان شيروخورشيد از درجه ي اول خارجه با حمايل سـبز كـه مخصـوص آن    اميرتومان
نشان مكلل به الماس اميرتوماني، نشان مكلل بـه المـاس سـرداري بـا حمايـل      . نشان است

  ).618- 617:همان(»مخصوص آن
چنين نقش شير و خورشيد به همراه شمشير در روزنامـه وقـايع االتفاقيـه در اولـين       هم
در باالي نماد شـير و خورشـيد تنهـا در شـماره نخسـت      . خورد  به چشم ميهاي آن   شماره

به ) ع(اين نشانه اشاره به لقب حضرت علي. روزنامه عبارت يا اسداهللا الغالب ديده مي شود
، 4، شـماره  1267ربيـع الثـاني   26وقايع التفاقيـه، شـماره اول، جمعـه    (معناي شير خدا دارد

هـاي مختلـف وقـايع      عنوان آرم ثابت روزنامه در شمارهنماد شير و خورشيد به ). 1صفحه 
هاي مختلف ديده   شود؛هرچند در نحوه ترسيم اين لوگو تغييراتي در شماره  التفاقيه ديده مي

در روزنامـه ملتـي ايـران نيـز     ). 67- 17رجب، صفحات 7، جمعه 14همان، شماره (شود  مي
وزنامـه در صـفحه اول و در صـدر    نقش شير و خورشيد و شاخ زيتون به عنوان آرم اين ر

در شماره ). ، شماره اول1288محرم، 11روزنامه ايران، يك شنبه، (خورد  صفحه به چشم مي
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هاي بعدي روزنامه عالوه بر نقوش شير و خورشيد و شاخه زيتون در بـاالي نمـاد شـير و    
ه در دو طرف شير و خورشيد تصاوير چهار فرشـت . خورشيد تاج شاهي به چشم مي خورد

). 25، شـماره  1288ربيع الثاني،  28همان، (در دو طرف شير و خورشيد به چشم مي خورد
در قسمت پايين تر عالوه بر نمادهايي كه اشاره شد تصوير دو فرشته كه تاج  25در شماره 

روزنامه ايران در سـال   42هاي   در شماره) همان(شاهي را نگه داشته اند؛به چشم مي خورد
ر كنار نماد شير و خورشيد و شاخ زيتون تصـوير دو فرشـته در صـدر    نيمه رجب د 1288

شـود كـه هـر يـك مشـعلي در دسـت         صفحه در طرفين نماد شير و خورشـيد ديـده مـي   
نمـاد شـير و    1288رجـب   25روزنامه ايران در پنج شنبه  44از شماره ). 165همان، (دارند

  . شود  ميخورشيد و تاج و فرشتگان حذف و صرفاً شاخه زيتون ديده 
هاي مختلفـي در جهـت بـه نمـايش گـذاردن اقتـدار شـاه در          در دوره ناصري سياست

هـاي منقـوش بـه چهـره       ساخت مجسمه شاه و چاپ تمبر. شد  هاي نمادين اتخاذ مي  قالب
كننده يك شخصيت مقتدر و در راس سلطنت ايران بـود؛ در ايـن     ناصرالدين شاه كه تداعي

گـر    هايي كه تداعي  تمبرها و ساير آثار منقوش به تصاوير شاه و يا نماداين . راستا انجام شد
هايي براي نمايش اقتدار شاه به   هاي سلطنتي، رسانه  اقتدار ناصرالدين شاه بود از جمله نشان

گونــه نقــوش وظيفــه   در كنــار نمــايش اقتــدار ســلطان ايــن. تمــامي نقــاط كشــور بودنــد
: 1388شيخ نوري و عليزاده بيرجنـدي،  (دار بودند  ز عهدهبخشي به حاكميت را ني  مشروعيت

هـاي دولتـي و     هاي سلطنتي كه در روزنامه  هاي نشان  هاي نقوش و نماد  يكي از كاركرد).71
ايـن  . شد؛ احياي هويت و نمايش اقتدار سلطنت بود  ها گاهي مواقع تكرار مي  چنين تمبر  هم

 1391عليزاده بيرجندي،(ا به نمايش مي گذاشتندها هژموني سلطان و شوكت سلطنت ر  نشان
اين نمايش اقتدار نه تنها در درون مرزهاي ايران و در مورد رعايايي بـود كـه ذيـل    ). 365: 

ها به رجال و صاحب منصبان   كردند بلكه از آن جا كه اين نشان  حكومت سلطان زندگي مي
سلطان و نمايش شوكت سلطاني شد؛ به نوعي هويت   خارجي از سوي دولت ايران اعطا مي

  .ها نيز بود  در بيرون مرز
  

  هاي حكومتي  شناسي نشان  تحليل نشانه. 4
نكته مهم در تحليل نشان ها اين است كه در بيشتر آن ها عالمت شـير و خورشـيد وجـود    

در مورد نشان شير و خورشيد در نسخه خطي توضيحاتي آمـده اسـت كـه در خـور     . دارد
  :مه اين نسخه خطي آمده است كهمقد در. توجه است
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بايد دانست كه نشان دولت عليه ايران همگي داراي شير و خورشيد است به جز نشان 
ولي تفاوتي كه دارد اين است كه نشان عمومي و . تمثال هميون شاهنشاهي روح الفداء

نشان اهل نظام تماماً شير و خورشيد ايستاده است و شمشير برهنه در دست راسـت و  
ولـي  . جز شير و خورشيد نشان مدال تمام شير و خورشيد ها ميناكاري شـده اسـت  به 

و خورشـيد خوابيـده باشـد     نشان ارباب قلـم و صـنايع و اشـخاص خارجـه را شـير     
  ).11- 10: تا هاي دولت عليه ايران، بي  نسخه خطي نشان( شمشير  بي

قات مختلف اجتماعي و هاي طب  توان از محتواي اين نسخه دريافت كه نشان  بنابراين مي
نشـان اهـل قلـم    . منصبان لشكري و كشوري با يكديگر تفاوت داشته است  به ويژه صاحب

فرقي كه با نشان اهل نظام دارد اين است كـه شـير و خورشـيد آن خوابيـده و شمشـير در      
ها از طرف چپ سينه بـر بـاالي     تمام نشان. دست ندارد و تفاوت ديگر در حمائل آن است

شده به جز نشان تمثال همايون و   گنجينه صداقت و منشا شجاعت است آويخته ميقلب كه 
  .نشان اقدس و نشان مقدس

شناسي مي توان حذف شمشير يا وجود آن را در هـر يـك از نشـانه هـا را       از بعد نشانه
بـراي نمونـه حـذف    . متناسب با شئونات و موقعيت اجتماعي دارندگان نشان تحليل نمـود 

ان ارباب قلم و حالت نشسته آنها گوياي جايگاه آنها در انديشه ورزي در نهاد شمشير از نش
از سوي ديگر قرار دادن شمشير در دست نظاميان گوياي ضرورت آمادگي و . سلطنت است

  . هوشياري دائمي آنها براي حفاظت از كيان سلطنت و مام ميهن است
تـرين كهـن الگوهـا در      شير از مهم. ها نيز قابل توجه است  استفاده از شير بر روي مدال

در ايـران شـير كـه    . آمده و  نماد شهرياري و دالوري بـوده اسـت    ميان ايرانيان به شمار مي
هميشه در كنار پادشاهان بوده است، به صورت يك نماد سلطنتي و نشانه اي از شجاعت و 

شـير در سـرزمين   نيرومندي و ارجمندي ). 14، 2537اتينگهاوزن، (قدرت تبديل شده است
هاي ديگر نيز او را همسان شهرياران نشانده، از اين رو شاهان بسياري نام لئو، لوون، اسـد،  

پوسـنر معتقـد اسـت كـه مصـريان در      ). 6: 2536كسروي، (اند  شير و ارسالن بر خود نهاده
انـي  را براي نگاشتن نام ايران زمين و پادشاهان اير» ر«هنگامه فرمانروايي هخامنشيان حرف 

گـزاري    همچنين در خـواب .به زبان هيروگليف افزوده اند كه به معناي شيري نشسته است 
  ). 84: 1375طاهري، (همواره شير به شاه تعبير مي شود

ــد    ــي اس ــانگر صــورت فلك ــديم نماي ــاي ق ــان ه ــير از زم ــرداد(ش ــروزه م ــوده ) ام ب
گيرد و نماد آتش  ر ميقرا Leo شير در آئين ميترايي در مرحله چهارم ).1: 1357مصفي،(است
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 آتـش  و است آتش نماد شير). Clauss,2000:132(.كنندگي دارد  است و آتش نيز قدرت پاك
 آتش كه است همان است، چيز همه كننده پاك خورشيد كه بيان اين پس. خورشيد نماد نيز
 آتـش  در ناپاكـان  همه. كند مي پاك فرَشْكرد دوران يعني مزَشگرد، و جهان پايان در را همه
 از نماهـايي  در را خورشـيد  و شـير  نقوش .مانند مي جاي بر پارسايان و نيكان اما سوزند مي
هـا تلفيقـي از     در انتخاب شير به عنـوان يكـي از عناصـر نشـان    . خورد  نيز به چشم مي ميترا

ديرينگي نماد . شير نماد قدرت، عقل و عدالت است. شود  مفاهيم اساطيري و ديني يافت مي
چنانكـه لقـب   . متون پهلوي و اساطيري با محتـواي دينـي آن پيونـد خـورده اسـت     شير از 

در اساطير ايراني پهلوي، ). 111: 4ج : 1382شواليه و گربران، (اسداهللا بود) ع(حضرت علي
در آيـين  . شير از جانوران اهريمني است و كشـتن آن كرفـه بزرگـي محسـوب مـي شـود      

نخسـتين مرتبـه از مراتـب اعـال بـه شـمار مـي         مهرپرستي مرتبه چهارم مرتبه شير بود كـه 
شمشير نماد . ها شير، شمشيري در دست دارد  در برخي نشان). 290: 1387قلي زاده، (رفت

شــواليه و گربــران، (قــدرت اســتوضــعيت نظــامي و فضــيلت آن رشــادت و كــاربرد آن 
  )84: 4ج  :1382

شناسي تفسـيري    حث نشانهدر ب. ها خورشيد است  كار رفته در نشان  از ديگر نمادهاي به
ها براي مـا آشـكار سـازد؛ اعتقـادات دينـي        تواند داليل گزينش خورشيد را در نشانه  كه مي

هـاي مختلـف در     ايرانيان است كه در اديان باستاني پرستش خورشيد رايج بوده و به شـيوه 
ـ    آئين ميترائيسم و در حتي اعتقادات ايرانيان در عصر ودا و نشـان  ل پـي گيـري   هـاي آن قاب

گـر اعتقـادات ملـل قـديم از       پرستش خورشيد به عنوان يكي از مظاهر طبيعت تدايي. است
ها خورشـيد    تئيسم و تعدد الهه ها بوده است و يكي از آن الهه  جمله ايرانيان در دوران پولي

  . بوده است
از ويل دورانت نيز به هنگام بحث پيرامـون معبودهـاي مختلـف دينـي در ميـان اديـان       

هـاي كهـن يـاد كـرده و       پرستي در ديانت  جايگاه مهم خورشيد، پرستش خورشيد يا آفتاب
ويـل  . رفتـه انـد    دارد كه بيشتر خدايان، تجسم و تشخصي از خورشيد به شمار مي  اظهار مي

هايي كه نقاشـان قـرون وسـطي بـر گـرد سـر و صـورت          دورانت در ادامه متذكر شده هاله
:  1385دورانـت، ( اند، اثري از خورشيد پرستي قـديم بـوده اسـت    كرده  قديسان ترسيم مي

در فرهنگ اساطير ايراني و متون پهلوي، خورشيد به عنوان چشـم اورمـزد و بـه    ). 73ـ  72
كنـد و اگـر يـك      او تيرگي و تاريكي را نابود مي. شود  همراه ماه شهريار روشنان خوانده مي

در كارنامه اردشير بابكـان، خورشـيد   . برند  ميان مي زمان دير بيايد، ديوان همه آفرينش را از
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از ميان قهرمانان اساطيري جم و از ميان ايزدان، مهـر بيشـترين   . نشان چيري و توانايي است
  ). 195: 1387قلي زاده، (ارتباط را با خورشيد دارند

تـرين نقـش     اما در خصوص نشان شير و خورشـيد بايـد گفـت كـه در ايـران متـداول      
 و ادبـي  متـون  تـاريخي،  شواهد عظيم حجم. اي حكومتي نشان شير و خورشيد بوده  نشان
 اند، كرده بررسي و گردآوري نفيسي سعيد و مينوي مجتبي كسروي، احمد كه شناسي باستان
 نقشي هجري هفتم قرن از منطقةالبروج در اسد فلكيِ صورت در خورشيد كه دهد مي نشان

شـده   هنـري  نقوش و ها نشان عام، فرهنگ وارد بيني  ستاره از نشان اين. شد رايج و نمادين
 نقـوش  بـه  ميالدي پانزده قرن معادل هجري نهم قرن حدود در و تدريج به آنجا از و است 

المعارف ايرانيكا اين نشان را تلفيقي از سـنن    شاپور شهبازي در دايره. شود مي وارد ها پرچم
در خصـوص تاريخچـه   ).2001شـهبازي،  (داند  كهن ايران، عرب، ترك و مغول در ايران مي

اين نماد كسروي معتقد است كه هم شـير و هـم خورشـيد بـه صـورت تنهـا و جـداي از        
اما اينكه چگونـه شـير و خورشـيد بـه هـم      . يكديگر در نزد مردمان مورد توجه بوده است

ر دوره باسـتان  كند كه اين نشـان د   اند، اظهار مي  اند و به صورت نشاني واحد درآمده  پيوسته
عبري، پيوستگي شير و خورشيد به عنوان يك   چنانچه بنا بر روايت ابن. وجود نداشته است

اش بوده كه با توجه به   عالمت مشخص، نتيجه دلباختگي كيخسرو سلجوقي به همسرگرجي
منع پيكرتراشي در اسالم، از اين نشان به عنوان نمـاد عشـق ايـن دو بـه يكـديگر بـر روي       

 و شـير  نمـاد  بـار  نخسـتين  بـراي ). 109: 1356كسـروي،  ( ي اين دوره استفاده شدها  سكه
. شـد  دوزي سوزن ايران پرچم روي بر طاليي رنگ به دوم اسماعيل در دوره شاه خورشيد

 شير در موجود شير صفويان نزد. بود ايران رسمي درفش نيز صفوي دوره آخر تا پرچم اين
 همـان  كه بود خداوندي عظمت يا فردين مظهر خورشيد، و )ع(علي امام مظهر خورشيد، و

 دوپايـه  مظهـر  خورشيد و در واقع شير و خورشيد شير .باشد مي ايزدي فر يافته شكل تغيير
 در نقـش  اين). Najmabadi,2005: 68-88(حكومت بود و مذهب يعني زمان ايران قدرت آن

بـه  . شـد  ظـاهر  ها  پرچم و ها  نشان ها، سكه روي ناهمسان كامالً شكلي به قاجار دوره اوايل
  ايراني خورشيد و شير نشان فرانسه، دونور لژيون نشان از تقليد به قاجار شاه  دستور فتحعلي

 بـه . شـود  اعطا اروپايي مقامات و ديپلمات ها به تا طراحي و ساخته شد؛ 1225–1222 در
 يك كه است سان بدين. شد خورشيد و شير نشان با رسمي پرچمي داراي ايران ترتيب اين
 معـروف  خورشـيد  و شير سرزمين به امروزه ايران«: نويسد مي اروپايي اي نويسنده بعد قرن
  .)State Hermitage Museum, 2009:09-19 (»است
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سياسي عصر قاجار را عامل مـوثري در تغييـرات   ـ   آبادي تحوالت اجتماعي نجم افسانه
به دنبال تنـزل موقعيـت ظـل اللهـي سـلطان      . حاصله بر نشان شير و خورشيد دانسته است

 مانده باز هاي نوشته .دهد  گرايانه مي  تفسير شيعي شير و خورشيد، جايش را به تفسيري ملي
 زمـان  آن در خورشـيد  كـه  دهد مي نشان ايران شاه خود قلم به شعري جمله از زمان آن از

 فردوسـي  شـاهنامه  در ايـران  اي اسطوره شاه جمشيد، به اشاره و است ايران شاه از استعاره
 شاهنامه هاي اسطوره از برگرفته اي استعاره شير را زمان آن از برجامانده نوشتارهاي در. دارد

 پهلوانان نشانگر و بود او نشان شير كه داشت رستم به اشاره زمان آن در شير. اند داده نسبت
 زمـان  از فرماني نقل با شهبازي. بودند ايران از پاسداري براي آماده كه بود ايراني دالوران و

 مجـدد  آشـنايي  و اروپاييـان  بـا  ايرانيـان  مراودات اثر در چگونه كه دهد مي نشان شاه  محمد
. كنـد  مـي  پيـدا  گرايانه  ملي تعبيري وخورشيد شير نشان باستان ايران عظمت با ايران شاهان
 انـواع  كـاركرد  و شـكل  كـه  كـرد  صادر رسمي فرماني)ه ق( 1252 سال در محمدشاه گويا
 بـراي . دهـد  مـي  ارائـه  نشان اين از گرايانه  ملي تعبيري و تعيين را خورشيد و شير هاي نشان

 بـر  تـاجي  هـا  نشـان  و ها سكه از بسياري در كه است قاجار محمدشاه زمان از بار نخستين
به طور كلي بسامد و تكرار نقـش  ).  (Najmabadi, 2005: 68-88شد داده قرار خورشيد باالي

ها نشـانگر    ها و نشان  هاي مخصوص پستي، تمبر  شير و خورشيد در اوراق دولتي نظير برگه
وجود سابقه و قدمت اين نقش در تصاوير و آثـار بـه جـاي مانـده     . اهميت اين نقش است

  .دوران باستان حاكي از قدمت و ديرينگي اين نقش در فرهنگ ايران است
توان نمـادي دينـي،     زيتون را مي. شود  ديده مي هاي دولتي شاخه زيتون  در اطراف نشان
 شـجره « عنـوان  بـه  آن از است و خورده قسم آن به قرآن در خداوند. ملي وجهاني دانست

 طـور  بـه  هـم  بـار  يـك  و آمـده  كـريم  قـرآن  در بار شش زيتون نام .برده است نام »مباركه
 حكـاكي  نقـوش  .است شده اشاره آن دهد، به مي روغن كه درختي عنوان مستقيم،تحت غير
 باسـتان  ايـران  در آن اهميت و ارزش از هخامنشي سربازان دست در زيتون هاي شاخه شده

 را سـبز  هميشه درخت اين) صلح و عقل الهه( يونانيان باور داشتند كه آتنا .كند مي حكايت
 بلكـه  صـلح  از نشـاني  تنهـا  نه زيتون گذشته در. هست صلح، اميد نماد گياه اين و رويانده
 افشاندن يونان، بزرگ هاي جشن در آن هاي شاخه حمل بود؛ كشور وفور و ثروت گر نمايان
 مواردي و استقبال، مراسم در رومي فاتحان زيتون تاج المپيك، قهرمانان براي وحشي زيتون

 بردنـد  مـي  بكـار  صـلح  نمـادين  هاي هديه همانند امپراتوري بازديدهاي در ها نظام سواره كه
كبوتري كه پايان طوفـان را بـه حضـرت     .شدند مي حفظ پيروزي با فقط كه) بربرها دوران(
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از اين رو آن را نماد عفو، صلح، رستگاري و . خبرداد، شاخه زيتوني به منقار داشت) ع(نوح
  ).4:9ج : 1382شواليه و گربران،( اند  پيروزي تعبير نموده

تـوان    ها نمي  سم در نقوش نشانهايي از عقايد توتمي  افزون بر عوامل مذكور از نفوذ رگه
هاي   در بررسي پيشينه. گونه در خود دارد  ي زيتون خاستگاه توتم  چنانچه شاخه. غفلت نمود

توان ديرپايي كاربرد نمادهاي حيـواني و گيـاهي را مشـاهده      تمدني اقوام و ملل مختلف مي
ي اديـان ابتـدايي اسـت، پيونـد       پرستي كه در زمـره   ها با عقايد توتم  گونه نماد  منشا اين. كرد

  .خورده است
. ساختن افراد يك قوم يا قبيله با يكديگر بوده اسـت   يكي از كاركردهاي مهم توتم متحد

پنداشتند كه به وسيله توتم با يكديگر ارتبـاط دارنـد و تـوتم را نيـاي       پرستان چنين مي  توتم
ن توضـيحات تـوتم را بـه عنـوان     توان با توجه به اي  پس مي. كردند  مشترك خود فرض مي

هاي اوليه بـوده و رفتـه رفتـه از      شعار و مرزي تلقي كرد كه نمادي براي خويشاوندي ملت
ها   هاي اقوام بر روي پرچم  هاي ديني خود خارج شده و به تدريج اين توتم نقش توتم  جنبه
دورانت، ( است هاي حيواني از جمله شير و عقاب بر روي پرچم ظاهر شده  صورت توتم  به

بيني و تفسير آحاد قوم از طبيعـت و    ضمن اينكه ايمان به توتم، مبين جهان). 76- 75: 1385
نقش پرچم برخي از كشورها چـون عقـاب در آلمـان، شـير در     . شود  حيات نيز شمرده مي

: 1369مشـكور،  (سيالن و درخت سدر در لبنان داللت بر توتم پرستي قديم اين اقـوام دارد 
، )شـير ( هاي دولتي عصر قاجار وجود برخي نمادهاي حيواني  رسد در نشان  ه نظر ميب). 24

مـرده ريـگ عقايـد    ) خورشيد، سـتاره (و نمادهاي طبيعي) ي زيتون  شاخه( نمادهاي گياهي
هاي حيـواني از جملـه شـير در      چنين ظاهرشدن توتم  هم. سازد  توتمي را به ذهن متبادر مي

گيري از كـاركرد سـنتي آن يعنـي      هاي سلطنتي، نشانگر بهره  و نشان ها  هاي ملي، پرچم  نشان
  . آيد  انسجام قومي و به عبارت ديگر هويت ملي به شمار مي

تـر    ها كه پـيش   بندي كلي نشان  وجود هفت مرتبه در تقسيمشناسي   از زوايه تحليل نشانه
حمائـل  . المي دانسـت بيان شد را مي توان در مقدس بودن عدد هفت در فرهنگ ملي و اس

چهار رنگ سـبز، قرمـز، سـفيد و آبـي در     . ها نيز به لحاظ رنگ با يكديگر متفاوت اند  نشان
ايـن  . شود  هاي قدس، همايون شاهنشاهي ديده مي  رنگ آبي در نشان. حمائل ها وجود دارد

هايي كه رنگ آبـي    همچنين در مدال. رنگ مختص شاه، صدراعظم و خاندان سلطنت است
ها با وجود قرار گـرفتن در    وجود تاج در اين نشان. شود  د دارد، نشان تاج نيز ديده ميوجو

صدر و تقدم آن بر شير و خورشيد نشان دهنده برتري سـلطان و قـرار داشـتن آن در راس    
نظـامي كـه در   . آيد  هرم طبقاتي جامعه و يكي از شاخص هاي نظام پاتريمونيال به شمار مي
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نماد تاج وسيله . ان و جامعه همراه با آمريت و پادشاهان قاجار به كار بردآن رابطه ميان سلط
يحيي ذكاء معتقد است كه در عصر قاجار . اي براي نشان دادن اقتدار سلطنت بهره مي بردند

در اولين پرچم كه مربع شكل بود نوار بااليي سـبز و  . دو پرچم در ايران وجود داشته است
در پـرچم  . خورشيد قرار داشت  و  م سبز بود و در مركز آن نماد شيرپاييني قرمز و زمينه پرچ

وي در تفسير سه رنگ پرچم، . ديگر سه رنگ مذكور با پهناي نوار مساوي ترسيم شده بود
رنگ سبز را نشان اسالم، رنگ سفيد را نشاني از صلح و سرخ را نمـاد رشـادت و دالوري   

تـرين    يري ديگر، رنگ سبز از يـك سـو بـااليي   به تعب). 20- 15: 1344ذكاء (بيان كرده است
هـاي مقـدس مـذهبي و نشـان خانـدان        رنگ در پرچم ايران است و از سوي ديگر از رنگ

پرچم اسالم نيز سبز اسـت و  .  است؛ لذا مرتبه باالتري نيز دارد) ع(و ائمه اطهار) ص(پيامبر
هـا اعـم از مـادي و      وتي سالم و سالمت و نمـاد تمـام ثـر     اين رنگ براي مسلمانان نشانه

هاي اهل قلم و شمشـير    اين رنگ در نشان). 520: 3، ج1382شواليه و گربران،(معنوي است
). 350همـان،  ( رنگ سفيد رنگ نور و درخشش است. شود  با مرتبه باالتر از آن استفاده مي

هاي نظـامي نمـاد     گانه نشان  هاي دوازده  شقه. ها نيز حاوي معاني است  ها و شقه  تعداد ستاره
  .كار رفته بود  است كه در كاله قزلباشان نيز به) ع(دوازده امام معصوم

  
  گيري نتيجه. 5

اي و گاهي تلفيقي   هاي ملي، مذهبي و اسطوره  ها مشتمل بر نماد  نقوش موجود در نشان
است؛ اي، توتمي   اين نقوش كه داراي خاستگاه ملي، اسطوره. گانه است  از اين نمادهاي سه

ضمن به نمايش گذاردن اقتدار و شوكت سلطنت و اقتدار سلطان نمادي از هويت ملي نيـز  
  .گردد  محسوب مي

هـاي دولتـي     توان دريافت كه نشان  از بررسي شواهد و مباحث مطرح در اين نوشتار مي
  :عصر قاجار كاركردهاي مختلفي به شرح ذيل داشته

 اي مملكت؛بازشناسي و تشخيص مناصب، مقامات و اعض ـ

 تمايز صاحب منصبان لشكري و كشوري؛ ـ

 نمايش اقتدار و شوكت سلطنت بر رعاياي دولت عليه؛ ـ

 تشخيص نيروهاي خادم از ساير آحاد جامعه؛ ـ

 ها؛  جلوگيري از اغتشاش در كميت و كيفيت نشان ـ

  ها؛  ايجاد روند قاعده مند در اعطاي نشان ـ
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  پيوست. 6

  
  نسخه خطي دولت عليه ايرانهاي موجود در   برخي از نشان

 

  نامه كتاب
  .انتشارات خوارزمي: ، چاپ هفتم، تهراناميركبير و ايران) 1362(آدميت، فريدون- 
  .مركز: ، تهرانشناسي تصويري تا متن  از نشانه) 1384(احمدي،بابك- 
افشـار،  ، مقدمـه و فهـارس ايـرج    روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه) 1385(اعتمادالسلطنه، محمد حسن- 

  .اميركبير: چاپ ششم، تهران
  .ثالث: ، پيروز ايزدي، تهرانشناسي  نشانه) 1378(اكو، امبرتو-
  . سخن: ، تهرانفرهنگ بزرگ سخن) 1381(انوري، حسن-
، ترجمه پرويـز تنـاولي و سـيروس پرهـام،     هاي شيري فارس  قاليچه) 2537( اتينگهاوزن، ريچارد-

  .سازمان جشن هنر: تهران
  .خوارزمي: ، تهرانايران و ايرانيان) 1368(كوب ادواردپوالك، يا-
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،پايان نامـه كارشناسـي   شناسي روزنامه كاوه و مجله ايرانشهر  تحليل نشانه) 1390(پورقيومي، الهام-
  .ارشد رشته تاريخ، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه بيرجند

جلد اول، ترجمـه احمـد آرام،  ع   ) نمشرق زمين گاهواره تمد(تاريخ تمدن) 1385(دورانت، ويل-
  .انتشارات علمي و فرهنگي: پاشايي، اميرحسين آريان پور، تهران

  .ها  ، مدخل پرچمدانشنامه ايرانيكا)2001(شهبازي، شاپور-
  .پرسش: مظفر قهرمان، آبادان: ، ترجمهشناسي  درآمدي بر نشانه) 1380(دينه سن، آنه ماري-

ي تغييرات و تحوالت درفش و عالمـت دولـت ايـران از آغـاز سـده        تاريخچه) 1344(ذكاء، يحيي
  .24-13، ارديبهشت، صفحات 31، شماره هنر و مردمسيزدهم هجري قمري تا امروز، 

  .، ربيع الثاني25 شماره 28محرم ؛ 11يك شنبه، 25شماره ) 1288(روزنامه ايران -
 جمعـه  ،14 ؛شـماره 4 شـماره  ثـاني، ال ربيـع 26 جمعـه  اول، شـماره  )1267(التفاقيه روزنامه وقايع-

  .رجب7
  .علم: ، تهرانشناسي كاربردي  نشانه) 1387(سجودي، فرزان-
فـرزان  : ، ترجمه نازيال خلخـالي، تهـران  شناسي همگاني  هاي زبان  درس) 1378(سوسور، فرديناند-

  .روز
  جيحون :، ترجمه سودابه فضايلي، تهرانها  فرهنگ نماد) 1382(شواليه، ژان و گربران، آلن-
بحران مشروعيت دولت ناصري و تاثير آن ) 1388(شيخ نوري،محمد امير؛ عليزاده بيرجندي، زهرا-

، بهار، شماره يكـب،  تاريخ اسالم و ايراندر گرايش ناصرالدين شاه به اصالحات تجددگرايانه، 
  .76تا  49صفحات 

: نـژاد، تهـران    اد صـفي ، با مقدمه و فهارس جـو روزنامه شرفت و شرافت) 1363(صفي نژاد، جواد-
  .سرا  انتارات يساقلي فرهنگ

نشـريه هنرهـاي   كهن الگوي شير در ايران، ميانرودان و مصر باسـتان،  ) 1391(طاهري، صدرالدين-
  94.9-83، بهار، صفحات 49، شماره زيبا

، شـماره  هاي تجسمي  مجله هنرشناسي تصويري و ادراك بصري،   نشانه) 1384(عبدالحسيني، امير-
  .65-62شهريور، صفحات  ،23
، سـال اول،  فصلنامه هنرهـاي تجسـمي  هاي ايران باستان،   شناسي سكه  نشانه) 1387(پور،ماندانا  علي

 .36-19شماره اول، تابستان، صفحات 
  .هيرمند: ، تهرانهاي نو  حكومت ناصري و گفتمان) 1391(عليزاده بيرجندي، زهرا-
  . نشر كتاب پارسه: ، تهرانراني بر پايه ي متون پهلويفرهنگ اساطير اي) 1387(قلي زاده، خسرو-
پيـام  ، »بررسي اسنادي از نشان هاي طال و نقره شهر در دوره پهلـوي «) 1388(فياضي، عمادالدين-

  .650-629، زمستان، صفحات 6، شماره بهارستان
  .رشديه چاپ ، بي جا،خورشيد و شير تاريخچه )1356(احمد كسروي، -
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، ترجمـه محسـن   پنجاه متفكر بزرگ معاصر از سـاختارگرايي تـا پسـامدرنيته   ) 1378(لچت، جان-
  .خجسته: حكيمي، چ دوم، تهران

 ،ايـران  مشـروطيت  انقـالب  تـاريخ  از فصـلي  :مجلـس  انحطاط تاريخ)1351(مجداالسالم،كرماني-
  .اصفهان دانشگاه انتشارات:اصفهان

هاي تصويري با رويكردي بـر گرنيكـا،     زيباشناسي نشانه:از متن تا تصوير) 1386(محمودي، فتانه-
  .100-93، زمستان، صفحات 32، شماره نشريه هنرهاي زيبا

  .انتشارات شرق: ، تهرانهاي بزرگ  خالصه االديان در تاريخ دين) 1369(مشكور، محمد جواد-
هـاي    بررسـي امـروز،   تـا  قاجاريـه  سـلطنت  آغاز از ايران هاي  مدال و ها  نشان)1350(مشيري،محمد
 .220 تا 185 ، صفحات 37 شماره اسفند، و بهمنتاريخي، 

  .انتشارات دانشگاه تبريز: ، تبريزفرهنگ اصطالحات نجومي) 1357(مصفي، ابوالفضل‐
كتابخانه ملـي ايـران و مركـز     12614/5سند شماره) تا  بي(هاي دولت عليه ايران  نسخه خطي نشان‐

  .اسناد
  .اسناد مركز و ايران ملي ، كتابخانه12614/5، سند شماره )1307(روسهاي دولت   نسخه خطي گزارش- 
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