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  *نامه شاهتقديس درفش كاويان در 
  

  دكتر عبداله رضايي
  استاديار زبان و ادبيات فارسي 
  دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد بوشهر

  چكيده 
نامه هر كدام از پهلوانان و جنگ آوران، پرچمي با نقش و نگار  در شاه

سوب مخصوص به خود داشته اند كه در حكم شناسنامه و نماد هر يك از آنان مح
 نقش پرچم، با لياقت و  است و چونشده مي گرديده و بسيار مقدس شمرده مي

تر و مقدس تر   درفش كاوياني از همه مهملذاشخصيت هر پهلوان متناسب بوده 
اين پرچم نماد طغيان و نهضت حق طلبانه عليه ظلم و ستم است كه . بوده است

 ستمگري ضحاك را درهم ابتدا به دست كاوة آهنگر برافراشته گرديد و طومار
اي مي شود  در اين مقاله به طور گذرا به نقش و رنگ پرچم پهلوانان اشاره. پيچيد

و به طور مبسوط به پيدايش و اهميت و قداست درفش كاوياني پرداخته مي گردد 
تا مبرهن شود كه اين پرچم عالوه بر قداستي كه در بين ايرانيان داشته، موجبات 

  .آورده است ان را فراهم ميرعب و وحشت دشمن
  

  ساالر، تقديس درفش كاوياني، ضحاك، نماد ملي، سپه: ها كليد واژه

                                                        
  28/2/1390: تاريخ پذيرش      20/11/1389: تاريخ دريافت *

 

  نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسيفصل
  ي ـ واحد بوشهردانشگاه آزاد اسالم

   1390 پاييزهم ـ ن: پياپيشماره 
 166  تا  153 از صفحة 
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  مقدمه
قديم ترين سند . زمان پيدايش و وضع پرچم به عنوان يك نشان ملي روشن نيست

نامه فردوسي است كه از منابع نوشتاري و گفتاري  ملي و پر افتخار ما كتاب ارجمند شاه
دوران زمامداري پادشاهان و ظهور پهلوانان به طور . ن روايت گرديده استدوران باستا

نامه  آنچه از شاه. دقيق نامعلوم است؛ لكن هر كدام از آنان پرچم ويژه اي داشته اند
كه به وسيلة كاوه . گردد نخستين الگوي پرچم ملي درفش كاوياني است مستفاد مي

و ظاهراً از اندكي . اسانيان ادامه داشته استو تا انقراض س. آهنگر برافراشته مي گردد
قبل از ظهور اسالم در ايران تا نزديك به روزگار ما، پرچم ملي ايرانيان معموالً با شير و 

در ايران « : در كتاب تاريخ نوروز آمده: گاهي با شير و خورشيد نقش مي بسته است
ده بود كه هم بر چه پيش از پيدايش اسالم و چه پس از آن نقش شير شناخته ش

   )500: 1380رضائي، (» .اند نگاشته ها و ديگر ابزار شاهي مي ها و هم بر سكه درفش
هاي بسيار  هاي پادشاهان ايران است كه درفش از شيوه«: كند كه كسروي، روايت مي

يكي تيغ دو سر علي : شد ها، دو شكل نگاشته مي بردند و بر روي اين درفش به كار مي
كسروي، ( » .آمد اي كه خورشيد از پشت او در مي ديگري روية شير خوابيده، )ذوالفقار(

1378 ،63(   
نامه هر كدام از سران سپاه ايران در جنگ هايي كه اتفاق مي افتاد درفش و  در شاه

اين كه هر كدام از پهلوانان ايراني چه نقشي براي . پرچم مخصوص به خود را داشته اند
ند به طور تقريباً منسجم در داستان سهراب قابل مالحظه پرچم خود انتخاب مي نمود

كند قبل از آماده  هنگامي كه سهراب براي شناختن پدرش به ايران لشكركشي مي.است
خبر به . مرزدار ايراني را اسير مي كند» هجير « شدن سپاه ايران در مرز ايران و توران 

. مقابلة با سهراب بپردازدلشكريان خود را تجهيز مي كند تا به . كاووس مي رسد
سهراب براي شناسائي پدرش، راهنمائي بهتر . سپاهيان را در همان مرز مستقر مي سازد

كه مشرف بر ايرانيان است و  بر بلندي قرار مي گيرد و در حالي. از هجير نمي شناسد
مي تواند با چشم آنان را زيرنظر داشته باشد، مشخصات هر كدام را يكي يكي از هجير 

. اين آدرس خواهي با پرسش دربارة نشان پرچم پهلوانان ايراني همراه است. مي پرسد
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سهراب، رهايي هجير را در معرفي شخصيت هاي ايراني كه با صداقت همراه باشد 
  :گونه مورد خطاب قرار مي دهد منوط مي داند و هجير را اين

 گوي راست همه پرسم هرچه سخن
 زمن رهايي يابي كه خواهي چو
 بگوي بپرسم هر آن چت ايران زا

  

 روي هيچ راستي ره از متاب  
 انجمن هر به باشي سرافراز
 روي هيچ راستي ره از متاب

   ) 212 : 2، ج 1966فردوسي، (    
  :سهراب  از او مي پرسد. هجير مي پذيرد كه جز به راستي سخن نگويد

 رنگ هفت پردة سرا كه آن بگو

 درفش پيكر خورشيد برز يكي

 كيست جاي اندرون سپاه بقل به

 بود ايران شاه كان گفت بدو
  

 پلنگ هاي خيمه اندرون بدو  
 بنفش غالفش زرين ماه سرش
 چيست نام ورا ايران زگردان

 بود شيران و پيل او درگاه به
  

   ) 35:1369مينوي، ( 
در ادامه، پرچم . بنابراين عالمت كيكاووس پرچمي بوده است با نقش خورشيد

  .خواند با نقش پيل معرفي مي كند و گيو را گرگ پيكر درفش ميطوس نوذر را 
در اين داستان، فردوسي پرچم رستم را با نقش اژدها، گراز را با نقش گراز، اشكش 
را با پيكر پلنگ، بيژن را با پيكر پرستاري چون ماه، زنگة شاوران را با پيكر گرگ، 

گودرز را آهو پيكر و بهرام گودرز را شيدوش را با پيكر ببر، فرهاد را با نقش گاوميش، 
  .كند با نشان غُرم معرفي مي

  
  درفش كاويان

خواه و عدالت  ظهور درفش كاوياني براي ايرانيان كه در طول اعصار و تاريخ، آزادي
ضحاك، . جو بوده اند تبلور روحية حماسي عليه خودكامگي و جور پيشگي است

ه پيشه اي جز بيدادگري و كشتار جوانان بي پادشاهي تازي تبار و بسيار ستمگر است ك
كاوه دالور مرد غيرتمند ايراني، پرچم دار نهضتي مي شود كه سبب . گناه ايراني ندارد

  .رهايي ايرانيان از اين زمامدار شيطان صفت مي گردد
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 كه مظهر ملت دادخواه مي شود و بر سرا پردة فريدون سايه –درفش كاوه « 
روايي نو را به  مظهر اراده و نيروي مردم كه فرمان: ت پر معنياي اس نشانه. افكند مي

   )42: 1358يوسفي، ( » .رساند قدرت مي
ي مارهايي كه بر دوشش روييده، روزانه حداقل دو جوان  ضحاك جهت تغذيه

نمود تا بتواند به  برد و مغز سر آنان را خوراك ماران مي ايراني را به سلّاخ خانه مي
  . و ستمگرانه اش ادامه دهدزندگي نكبت بار

نامه و ديگر متون، نظراتي  در معرفي كاوه آهنگر، صاحب نظران با استفاده از شاه
  :ابراز داشته اند كه به برخي از آنان اشاره مي گردد

آهنگري ايراني كه روزبانان ضحاك هفده پسر او را كشته و قصد داشته : كاوه«
كاوه، دادخواهان به مجلس . دوش ضحاك سازندآخرين فرزند وي را نيز قرباني ماران 

  :ها راند ضحاك درآمد و خروشيد و از ستم ضحاك سخن
 پيكري اژدها وگر شاهي تو
 توراست شاهي به كشور هفت گر كه
 من فرزند مغز را مارانت كه

  

 داوري داستان بدين ببايد  
 ماست بهر همه سختي و رنج چرا
 انجمن هر به بايد داد همي

  

ان داد تا فرزند كاوه را به وي باز دادند و در برابر از وي خواست تا ضحاك فرم
  :محضري را امضاء نمايد كه در آن بزرگان مجلس نوشته بودند كه ضحاك

 راستي همه جز سخن نگويد

 داستان همه سپهبد زبيم
  

 كاستي اندرون داد به نخواهد  
 همداستان گشتند كار آن بر

  

  :وانداما كاوه چون اين محضر را خ
 ديو پايمردان كه اي خروشيد

 گواه اندر محضر بدين نباشم

 زجاي لرزان جست بر و خروشيد
  

 خديو گيهان ترس از دل بريده  

 پادشاه از انديشم بر هرگز نه

 پاي به محضر بسپرد و بدريد
  

   )773 : 2، ج 1369رستگار فسائي، ( 
ي دانست، توانست با فريدون با استعانت از اين پرچم كه آن را موهبتي الهي م

مساعدت ايرانياني كه ياوريش نمودند بر ضحاك مار دوش و ستمگر پيروزي يابد و 
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دكتر صفا اولين برخورد فريدون با درفش . ايراني آباد و آزاد را به جهانيان عرضه دارد
  :دارد را اين گونه بيان مي

ت و به ديباي روم چون فريدون را چشم بر آن درفش افتاد، آن را به فال نيك گرف«
و گوهر و زر بياراست و كاوياني درفش خواند و از آن پس هر كس كه به تخت شاهي 
نشست، گوهرهاي نو بر آن چرم بي بهاي آهنگران بنشاند تا به جايي كه اين درفش از 

   )570: ، چ پنجم 1369صفا، ( » .درخشيد بس تابناكي در شب تيره چون چراغ مي

ها بوده، اين است كه  ي كه بين درفش كاوياني با ديگر پرچمرسد تفاوت به نظر مي
اش هميشه  ها هر كدام ويژة شخصي معين بوده كه در طول دوران قهرماني ديگر پرچم

ساالران كه  لكن درفش كاوياني را منحصراً سپه. داده است آن پرچم را نماد خود قرار مي
ساالر  تبعيت ديگران را از سپهكشيده و حكم  گرديد، بر دوش مي توسط شاه معين مي

كرده است و آن طور كه دكتر خالقي آورده نمايانگر  جويان ديكته مي لشكر به جنگ
  :هويت ملي سپاه ايران را داشته است

  
  هويت ملي و صفات درفش  

پرچم، يك نماد ملي است و احترامي كه مردم هر كشور براي پرچم خود قائلند، «
از اين رو ستايش بزرگي را . نها به ملت و مليت خود استبستگي آ نشاني از درجة دل

كه ايرانيان از پرچم ملي خود مي كرده اند، مي توان نشان ديگري از ملي گرايي و 
  . آگاهي به هويت ايراني آنها دانست

در يكي از متن هاي پهلوي به نام يادگار زريران از درفش كاوياني با صفت پيروز 
نامه براي  در شاه. هاست فال نيك زدن براي پيروزي در جنگنام رفته است كه نشان 

يكي صفات تابان، درخشان، فروزان، . درفش كاوياني، دو نوع صفت ياد شده است
فروزنده و دل انگيز كه اشاره به درخشندگي و زيبائي درفش كاوياني دارند، چه از 

كه بدان آويخته هاي رنگارنگ درفش و چه، به خاطر گوهرهاي گوناگوني  جهت ريشه
خالقي ( » اندر شب تيره چون شيد بود«بودند و درفش كاوياني چنان مي درخشيد كه 

   )203، 1386مطلق، 
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ها و سفرها داشته است و  نامه درفش كاويان نقش بسيار حساسي در جنگ در شاه
همچنان كه مختصراً بيان شد، . در كمتر جنگي است كه از آن سخن به ميان نيامده باشد

اوة آهنگر به عنوان دادخواهي به كاخ ضحاك ستمگر وارد شده و پس از اينكه ك
ضحاك را وادار مي كند فرزندش را آزاد كند، به خيابان آمده و چرم آهنگري خود را 

كند كه انقالب كنند  بر سر نيزه اي مي كند و در بازار عليه ضحاك مردم را تحريك مي
هي از مردمان او را همراهي كردند تا به جايگاه و به ياري فريدون بشتابند و انبو

فريدون رسيدند و فريدون با ديدن اين پرچم آن را به فال نيك گرفت و آن را با گوهر 
و عناصر ارزشمند زينت داد و پس از فريدون نيز كلية پادشاهان هر كدام با زر و 

  .زيورهاي رنگارنگ و زيبا آنرا مي آراستند
 دست به نيزه رفت همي خروشان

 كند فريدون هواي كه او كسي
 است آهرمن مهتر كه اين بپوئيد
 پوست سزاوار بهانا بي بدان
 گرد مرد اندرون پيش رفت همي

 كجاست خود كه آفريدون بدانست
 نو ساالر درگاه به بيامد
 كي برديد نيزه بر پوست آن چو

 روم ديباي به آن را بيراست
 ماه گرد چون خويش سر بر بزد
 بنفش و زرد و سرخ او از هشت فرو

 گاه بگرفت كه كس آن هر پس آن از

 آهنگران چرم بها بي آن بر

 پرنيان و پرمايه زديباي

 بود خورشيد تيره شب اندر كه
  

 پرست يزدان نامداران اي كه  
 كند بيرون ضحاك بند از دل

 است دشمن دل به را آفرين جهان

 زدوست دشمن آواي آمد پديد

 خرد نه شد انجمن او بر جهاني

 راست رفت همي و كشيد اندر سر

 غو برخاست و آنجا بديدنش

 پي افگند اختر يكي نيكي به

 بوم و زر از پيكر برو زگوهر

 شاه افكند پي فرخ فال يكي

 درفش كاوياني خواندش همي

 كاله نهادي بر سر به شاهي به

 گوهران نو به نو برآويختي

 كاويان اختر شد گونه آن بر

 بود پراميد دل وا از را جهان
  

   ) 48، 1،ج1386كزازي  ( 
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  حامالن درفش 
اين مطلب به كرّات . ساالري بوده و هم نشان شاهي درفش كاوياني هم نشانه سپه

  .در اين اثر جاوداني آمده است
پس از كشته شدن سياوش و به سن بلوغ رسيدن كيخسرو، فرزند سياوش، كه به 

. شود، كيكاووس قصد كناره گيري از سلطنت را دارد وسيلة گيو به ايران بازگردانده مي
اي كه  عده. زادگان كه داراي فرّة ايزدي است جانشينش گردد لزوماً بايستي يكي از شاه

گروهي ديگر كه . كنند در رأس آنها طوس قرار دارد از فريبرز كاووس جانبداري مي
  .بارزترينشان گيو گودرز است طرفدار كيخسرو مي باشند

اي را بينشان طراحي مي كند كه هر كدام از اين دو توانستند   كيكاووس مسابقهناچار
ابتدا فريبرز با همراهي طوس و . شوند را فتح كنند، صاحب تخت و تاج مي» دژ بهمن«

  :كند به دست گرفتن درفش كاوياني به سوي دژ مذكور لشكركشي مي
 شير برج از سر زد بر خورشيد چو

 ماند نوذر طوس با فريبرز
 طوس هشيار شاه با گفت چنين
 درفش كاوياني كشم من همان
 درفش و كوس و فريبرز اندر پس
 زپيش ارتوراني شاه گفت بدو

 راه است چنين گر را فريبرز
 درفش كاوياني با طوس بشد

 گاه قلب در كاووس فريبرز
  

 زير به را شب آورد اندر سپهر  

 زمان آن آمدند شاه نزديك به

 كوس و پيل رمب سپهبد با من كه

 بنفش چون كنم دشمن لعل رخ

 بنفش اسبان سم از كرده هوا

 خويش زآيين نگردد زمانه

 زپاي منشين و بياراي لشكر تو

 كفش زرينه كرده اندرون پا به

 سپاه و پيل و طوس اندرون پيش به
   )   243 : 3، ج 1966فردوسي، (    

 به كيخسرو مي رسد با فريبرز در تسخير دژ بهمن ناكام مي ماند و چون نوبت
لشكريانش موفق مي گردد كه اين دژ بسيار مستحكم و نفوذناپذير را به تسخير خود 

ابتدا فريبرز و سپس طوس كه قافيه . آنگاه همگان به حكمراني او تن مي دهند. درآورد
طوس درفش . كند از هر دو به خوبي پذيرائي مي. روند اند به ديدار كيخسرو مي را باخته

از او درخواست مي كند كه خودش هر كه را سزاوار . دهد ياني رابه او تحويل ميكاو
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كيخسرو، طوس . داند، درفش كاوياني را به او واگذار كند ساالري و فرماندهي سپاه مي سپه
  :گذارد ساالري درفش كاوياني را به او وا مي داند و با عنوان سپه را شايسته پرچم داري مي

 زشاه يرانا به آمد آگاهي چو
 شگفت اندر ماند فرو جهاني
 نثار با يك به يك مهتران همه

 گروه با آمدش پيش فريبرز
 زر تخت از آمد فرود ديدش چو

 شهريار زر تخت بر نشاندش
 درفش كاوياني با طوس همان
 برد جهاندار پيش و بياورد
 كفش زرينه و كوس كه اين گفت بدو

 كيست سزاوار تا ببين زلشكر
 پيش آورد پوزش زگفتارها
 بنواختش پيروز جهاندار

 درفش كاوياني كه اين گفت بدو
 سپاه در كسي سزاي نبينم

  

 دستگاه آن و فرّ ايزدي آن از  

 گرفت باال و فرّ آن كيخسرو كه

 شهريار بر شادان برفتند

 كوه كردار به سپاهي ايران از

 پدر برادر روي ببوسيد

 گوشوار و ياره در از بود كه

 كفش زرينه و كوس با رفت همي

 سپرد را او و ببوسيد را زمين

 درفش كاوياني اختري نيك به

 كيست كار در از پهلوان يكي

 خويش راي بيهده زان بپيچيد

 بنشاختش تخت بر و بخنديد

 كفش زرينه و پهلواني آن هم

 دستگاه اين و كار اين زبيد تو را
   ) 248 : 3، ج 1966فردوسي، (    

. ه در اين داستان، نشان دادن فرهنگ باالي ايرانيان استنكته قابل توج: تبصره
ها رسيدن به  در آن زمان. كيخسرو نوه پادشاه است. فريبرز فرزند كيكاووس است

قدرت از طريق دموكراسي به هيچ وجه معمول نبوده بلكه آنچه در به حكومت رسيدن 
يان، شايسته ساالري را لكن ايران. افراد مؤثر بوده، قدرت و نفوذ و زورگوئي بوده است

پس از اينكه شايستگي هاي كيخسرو كه نيروهاي ما بعدالطبيعه در . گزينند بر مي
زندگيش دخالت تام و تمام داشته بر همگان به اثبات مي رسد، حتي فريبرز نيز كه خود 

طوس نيز با همة لجاجتي . گويد كند و به او تبريك مي دانسته مخالفتي نمي تر مي را محق
هايي است كه معموالً كمتر  داده و يكي از شخصيت  در طول زندگي از خود نشان ميكه

جا تسليم نظر ديگران شده و درفش كاوياني را با تشريفات  عاقبت انديش است در اين
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هايي كه طوس  اين شاه جوان نيز به دليل مخالفت. آورد خاص به حضور كيخسرو مي
ي صدر تمام،  كند و با سعه گيري مي و سختدر مراحل رسيدن به قدرت داشته، با ا

ساالري نمي داند، اقدام به گزينش شايسته ساالري  چون كسي را جز طوس مستحق سپه
از جانب ديگر، گيو و گودرز و ديگر . مي نمايد و طوس را به فرماندهي سپاه مي رساند

يدن به جاه فرماندهاني كه در به قدرت رسيدن كيخسرو تالش داشته اند، توقعي در رس
  .تسليم دستورات كيخسرو مي شوند. و مقام عالي نداشته اند
دكتر خالقي شيوه برخورد ايرانيان را . شماري داشته است هاي بي اين درفش ويژگي

  : با درفش اين گونه به تصوير  كشانده
و ديگر صفات همايون و خجسته كه نشان تقديس درفش كاوياني در ميان ايرانيان «

در . بوده كه پيش از حركت سپاه، پنج موبد درفش كاويان را بر مي افراختنداست، اين 
را در جاي خود  هنگام نبرد، ايرانيان چشمي به درفش كاوياني داشتند و اگر آن

براي مثال در . باختند ديدند و يا درفش به دست دشمن مي افتاد، روحية خود را مي نمي
ران، با درفش كاوياني از جنگ مي گريزد، جنگ پشن، وقتي فريبرز فرماندة سپاه اي

. بسياري از پهلوانان ميدان نبرد را ترك مي كنند و حتي گودرز نيز آهنگ گريز مي كند
در اين هنگام گيو پسر خود بيژن را به نزد فريبرز مي فرستد كه باز گردد و يا درفش را 

 بيژن مي دهد، بدين ولي فريبرز نه خود باز مي گردد و نه درفش را به. به بيژن دهد
ساالر باشد و پهلوانان ديگر شايستگي حمل درفش  بهانه كه درفش بايد هميشه با سپه

بيژن كه وضعيت سپاه ايران را در خطر مي بيند، شمشير كشيده، . كاوياني را ندارند
درفش را به دو نيمه مي كند و با نيمه اي كه به چنگ مي آورد به سوي سپاه باز مي 

اين هنگام، تركان كه او را با درفش مي بينند، براي گرفتن درفش كاويان بدو در . گردد
حمله    مي كنند و از آن سو ايرانيان نيز به كمك بيژن مي شتابند و در اين نبرد بسياري 
از پهلوانان ايران در راه دفاع از درفش كاويان جان مي سپارند، و از آن ميان ريو نيز 

  :پسر كيكاووس
 درفش بيژن بگرفت تيغ يكي
 كاويان اختر كرد نيم دو به

 درفش ميان بر ناگهان بزد  

 ميان از گرد برداشت نيمه يكي
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 سپاه نزد به آرد كه بيامد
 جنگ،جوي لشكري دل شير يكي

 بنفش تيغ و كوپال كشيدند
 است اختر آن كه هومان گفت چنين

 آوريم چنگ به ار بنفش درفش
  

 راه به اختر بديدند تركان چو

 روي نهادند بيژن سوي ههم

 درفش كاوياني آن پيكار به

 است اندر بدان ايران نيروي كه

 آوريم تنگ كاووس پيش جهان
  

   ) 203 : 1386خالقي مطلق، ( 
  

  فضاسازي 
عمدتاً در . فردوسي گاهي با به اهتزاز درآمدن درفش كاوياني، فضاسازي مي كند

و بسيج سپاهيان، نقشي بسيار مؤثر هنگام لشكركشي ها و فراهم آمدن تداركات جنگي 
توصيف . در حماسي جلوه دادن صحنه ها در برافراشته بودن درفش كاوياني قائل است

گرمي ايرانيان  هاي آن در زمين و آسمان اسباب دل رنگارنگي اين پرچم و انعكاس نقش
» فرود، فرزند سياوش«در ابتداي داستان . و رعب و وحشت دشمنان را متضمن است

 سپاه ايران به فرماندهي طوس عازم توران است و اين لشكركشي به تالفي ريخته كه
گونه فضاي رزمي و حماسي  خواهي او صورت مي گيرد اين شدن خون سياوش و خون

  :را رقم مي زند
 طوس زدرگاه برآمد تبيره

 خروش سراسر برآمد زكشور
 سپاه گرد و اسپان آواز از

 بنفش و كبود و زرد و سرخ هوا
 گودرزيان سواران گردش هب

 درفش كاوياني با طوس بشد
 برش از درفش پيكر پيل يكي
 آمدند شاه نزد همه لشكر چو

 شاه بيدار گفت چنين بديشان

 كوس آواي و بوق ي ناله همان  

 زجوش پر هوا و پرخروش زمين

 ماه و خورشيد روي گون قير بشد

 درفش كاوياني تابيدن ز

 كاويان اختر اندرون ميان

 كفش زرينه كرده اندرون پاي به

 سرش تابان آورده اندر ابر به

 آمدند كاله و درفش با دمان

 سپاه پيش به سپهبد طوس كه

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

 163نامه                                            تقديس درفش كاويان در شاه             

 كاويان اختر با است پاي به
  

 ميان بايد بست او فرمان به
  

   )33 : 4، ج 1966فردوسي،  ( 
ني را كيخسرو در اينجا خواهان فرمان پذيري سپاهيان از كسي است كه درفش كاويا

اما طوس كه مورد اعتماد كيخسرو قرار گرفته طبق دستورات او عمل . در اختيار دارد
كرد اگر ايرانيان به اين راه  بيني مي مي رود كه كيخسرو پيش» سپد كوه«به راه . نمي كند

اتّفاقاً به دليل بعد . برخورد مي كنند و جنگ پيش خواهد آمد» فرود«لشكركشي كنند به 
رغم سفارشات كيخسرو به راه جرَم و سپد  وم، طوس ترجيح مي دهد عليمسافت راه د

  .كوه لشكر خود را به سوي توران هدايت كند
كه خبر لشكركشي ايرانيان را شنيده » فرود«در بين راه و نزديكي هاي محل زندگي 

ايران چند نفر از لشكريان . شود به طور ناخواسته با آنها درگير مي. آيد به استقبالشان مي
برد و در آنجا خود و  او به قصرش پناه مي. كنند به فرود حمله مي. گردند كشته مي

  . شوند مادرش و عدة زيادي كشته مي
و در خلع كردن . رسد و بسيار ناراحت مي شود خبر اين واقعه به كيخسرو مي

عني ساالري ي نويسد كه اردوگاه سپاه ايران و نشانة سپه اي به فريبرز مي طوس نامه
درفش كاويان و زرينه كفش را از او تحويل بگيرد و فرماندهي سپاه ايران را به عهده 

  :گيرد
 شتاب اندر هم خواني نامه اين چو

 جاي به بازگردان را طوس سبك
 كفش زرينه ساالر و سپهدار
 انجمن آن از گودرز سرافراز

  

 خواب و آرام و خورد كن دور زدل  
 راي هيچ مزن و مگرد زفرمان

 درفش كاوياني با باش مي تو

 زن راي ترا باشد كار هر به
   )88 : 4، ج 1966فردوسي، (    

  
  هم آهنگي با زرينه كفش 

ساالري و فرماندهي عالوه بر  به استناد اين ابيات مي توان نتيجه گرفت كه نشان سپه
ن گفتني است كه كفش زري. داشتن درفش كاويان، داشتن كفش زرينه هم بوده است

قابليت پوشيدن ندارد؛ بلكه ممكن است جنبة تشريفاتي داشته يا اينكه روكشي از طال 
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رسد با  و چون فريبرز به محل مأموريت مي رسد و خبر به طوس مي. مي داشته است
  :نهند جويان به استقبال فريبرز مي روند و به شايسته ساالري گردن مي بزرگان و جنگ

 زمين ايران شيران و بزرگان
 درفش گرامي آن طوس ياوردب
 گفت و بردند فريبرز نزد به

  

 آفرين خواندند را شاه همه  

 كفش زرينه و پيالن و كوس ابا

 جفت سزاوار را سزا آمد كه
  

ناچار طوس با واگذاري، درفش كاوياني و زرينه كفش، به همراه لوازم آن يعني 
  .ندهاي جنگي به فريبرز فرمان شاه را اجرا مي ك كوس و فيل

فردوسي در اين داستان نقش و اثر درفش كاويان را به زيبائي و بالغت زائد الوصفي 
در اين جنگ، مجدداً ايرانيان شكست مي خورند و فريبرز كه دارندة . جلوه گر ساخته است

پرچم و درفش كاويان كه نشان و عالمت ايران سرافراز است به كوه پناه مي برد و سپاهيان 
  :ترسند و پراكنده مي شوند نديدن درفش كاوياني ميايران به دليل 

 شد انبوه به سو زهر دشمن چو
 زيست كه هر زايرانيان برفتند
 گيو و گودرز جاي، بر بود همي
 قلبگاه بر كشواد گودرز چو
 نديد را سپه ويالن نديد
 گريز راه به پيچان كرد عنان

  

 شد كوه دامن بر فريبرز  

 گريست ببايد زندگاني آن بر

 نيو نامبردار بسي لشكرز

 شاه كاووس فريبرز درفش

 دميد بر دلش آتش كردار به

 رستخيز زگودرزيان برآمد
  

كند كه اگر تو فرار كني شكست خواهيم خورد ولي  لكن گيو، گودرز را سرزنش مي
كنند كه تا از پاي  سوگند ياد مي. اگر متّحد باشيم و دالورانه بجنگيم پيروز مي شويم

در اين خصوص نيز، ضرورت داشتن درفش كاويان را . ن ايستادگي كننددرآوردن دشم
  .احساس مي كنند

.  آنگاه گودرز به بيژن دستور مي دهد كه بشتابد و درفش كاوياني را از فريبرز بگيرد
فريبرز از دادن پرچم خودداري مي كند و آنرا مؤكّد مي كند بر اينكه شاه، فرماندهي را به او 

بيژن چون وضع موجود را قابل بحث و جدل نمي بيند و ضرورت . تواگذار كرده اس
 كامالً محسوس است با شمشير آن پرچم را به دو نيمه مي كند و –داشتن درفش كاويان 
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قدر زياد است كه حتي  اهميت داشتن اين درفش آن. با خود به سوي لشكر ايران مي آورد
 در سپاه ايران امكان شكست آنان وجود تورانيان نيز بدين باورند كه با وجود اين درفش

  :اما نمي توانند كاري از پيش ببرند. شوند بنابراين به بيژن حمله ور مي. ندارد
 گفت فريبرز با چو بيژن سخن

 رو كه بيژن به زد بر بانگ يكي
 سپاه و درفش اين داد شاه مرا

 نيست گيو بيژن در از درفش
 بنفش بيژن بگرفت تيغ يكي
 كاويان اختر دكر نيمه دو به

 سپاه نزد به آرد كه بيامد
 جوي جنگ لشكري دل شير يكي

 بنفش تيغ و گوپال كشيدند
 است اختر آن كه هومان گفت چنين

 آوريم چنگ به ار بنفش درفش

 گرد چو بيژن كرد به زه را كمان
 شد دور او تير از يكسر سپه

  

 جفت خويش دل با خرد او نكرد  

 نو جنگ در و تندي كار در كه

 كاله و تخت و پهلواني همين

 نيست نيو به سر سر جهان اندر نه

 درفش ميان بر ناگهان بزد

 ميان از گرد برداشت نيمه يكي

 راه به اختر بديدند تركان چو

 روي نهادند بيژن سوي همه

 درفش كاوياني آن پيكار به

 است اندر بدو ايران نيروي كه

 آوريم تنگ شاه بر جمله جهان

 بكرد باران تير يكي بريشان

 شد سور را درنده گرگ همي
  

   )      98 : 4، ج 1966فردوسي، ( 
  نتيجه 

آيد، آن است كه درفش كاويان از ديدگاه  نتايجي كه از اين بحث به دست مي
فردوسي كه در حقيقت نظرگاه قوم ايراني است كه فرماندهان و پادشاهان در طول 

 كدام پرچمي با تصاوير مشخص و معين داشته تاريخ باستاني ايران، عالوه بر اينكه هر
. ساالران، افتخار اين را مي يافته اند كه برافرازندة درفش كاوياني باشند اند هميشه سپه

اين درفش، سنبل و نماد و در حقيقت شناسنامه قوم ايراني بوده كه شكست يا پيروزي 
رفش را داشته معموالً كسي كه اين د. دارندة آن متوجه ملت سرافراز ايران بوده است

رنگ اين پرچم بنفش بوده كه به دليل آراسته شدن . كفش زرين هم به پا مي كرده است
با گوهرها و اشياي زينتي، رنگارنگ و گاهي به شكل خورشيد درخشان و تابان 
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از نظر فردوسي پيروزي ايرانيان تا حدود بسيار زيادي به پابرجائي اين . گرديده است مي
  .گي داردپرچم بست

اين درفش سبب هراس دشمنان بوده و حتي تورانيان معتقد بودند كه تا زماني كه 
  .اين موهبت الهي در اختيار ايرانيان است، شكست دادن آنان امكان پذير نيست
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