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  هاي عزاداري محرم در اردبیلبررسی و تحلیل پرچم: بایداق

بهزاد محبی

  ت علمی دانشگاه محقق اردبیلیعضو هیئ

سارا احمدپور

کتابت و نگارگري -دانشجوي رشته هنر اسالمی

  چکیده

که این منابع به راحتی با وجود این. ستياز دیدگاه معنوي و مادي داراي اصالت و ارزش زیادهاي فرهنگی مسلمانان؛گنجینه

تري دراین باره آوري شده واطالع رسانی گستردهتري جمعاما نیاز به آن دارند که اطالعات دقیق ،قابل دسترسی عموم می باشند

مذهب  ،تمدن ،ي فرهنگقدیمی خاص هرملت بوده که نشان دهندههاي پرچم ،این منابع مهم و با ارزشیکی از. انجام گیرد

-می "هاي عاشوراییبیرق"قسمتی از این منابع عظیم و غنی درایران و دین اسالم . هاستهمان ملت و چگونگی آداب و رسوم آن

عناصر بصري به کار رفته  .هستندي دیگرو چند محله "محالت ششگانه اردیبل"این بیرقها در باشد که تعداد انگشت شماري از

-رنگ ،هامضامین نوشته ،انواع خطوط ،ها در حاشیهگل و بوته ،خورشید ،شمشیر ،نقوش انتزاعی شیر: ازها عبارت انددر این بیرق

تمام این عناصر به منظور انتقال مفاهیم . هاهاي استفاده شده و تکنیک دوخت بیرقجنس پارچه ،هاي به کار گرفته شده

اند و به  هاي هنر اسالمی به بهترین نحو ممکن به کار گرفته شدهي عظیم وکامأل متناسب با ویژگیهاي این واقعهو پیام "وراعاش"

ما وارثان آنها هستیم و باید به بهترین شکل ممکن از آنها محافظت . اندشکل بیرق امروزي که در دست ماست نمایان گردیده

هاي نفیس مانند ابریشم و پشم ها به خصوص پارچهترین عامل در تخریب و فرسودگی پارچهکه مهم کنیم وآنها را ازعوامل طبیعی

آوري اطالعات دقیقأ به همین دلیل باید مراقبت و چگونگی نگهداري آنها را مهم به شمار آورده و با جمع. دور نگه داریم ،می باشد

  .  هاي با ارزشی آگاه و بهره مند سازیمینهنسل آینده را از وجود چنین گنج ،و بررسی دقیق آنها

  .هاي عاشوراییبیرق ،نقوش انتزاعی ،بیرق ،بایداق:هاواژهکلید

  مقدمه

 ،کنند که بیرقبسیاري از مردم عوام تصورمی. شوداطالق می "بیرق"در گویش محلی اردبیل و در زبان ترکی به  "بایداق"      

پرچمی به شکل سه گوش است که مشخصه هر قوم  ،اما تعریف درست بیرق یا بایداق. بستنداي میآن پارچهسرچوبی است که بر

ها و حتی محالت رواج داشته و هاي کوچک جغرافیایی مانند شهرستانیا قبیله در گذشته بوده است وتا به امروز هم درمحدوده

 1"خوال"هاي این محالت که در گویش محلی مجموعه اردبیل نیز هر یک از محالت شش گانه و زیر در. باشدمورد استفاده می

هرکدام از آنها . اندها در گذر زمان دچار تغییري نشدهبه جهت هویت بخشی این بیرق. بیرق مخصوص خود را دارند, گفته می شود

همین دلیل به. اندبافته شده... شال و  ،ماهوت, ابریشم: هاي نفیس از قبیلساله یا بیشتر هستند و از پارچه 100اغلب داراي قدمت 

حفظ و نگهداري این میراث نیز به حفظ فرهنگ و . کنندنیازمند نگهداري و محافظت وارثان هستند و توجه خاص آنها را طلب می

.کندآداب سنتی اردبیل کمک فراوان می

  پیشینه پرچم

روایات و  ،دار چه کسی بوده استمدن ابداع شده و یا اولین پرچمتوسط کدام قوم یا تاین که پرچم براي اولین بار درباره   

بنا . توسط فردوسی در کتاب شاهنامه آمده است ،توان بر آن استناد کردها که مییکی ازاین افسانه. هاي مختلفی وجود داردافسانه

بنابراین طبق این روایت . دار بوده استچماولین پر ،اش آهنگري بودهشخصی به نام کاوه که پیشه ،چه در شاهنامه آمده بر آن

این داستان و . باشدتمدن ایران باستان می ،اولین تمدنی که پرچم درآن بار معنایی  پیدا کرد و به صورت حقیقی شکل گرفت

،نوي نه پسر داشته که هشت پسرش توسط پادشاه زما. کندرا روایت می "کاوه"منظومه زندگی یک آهنگر درستکار به نام 

بند چرمین آهنگري شود کاوه پیشهنگامی که پسر آخر کاوه دستگیر شده و به قصر برده می. شوندکشته می "ضحاك ماردوش"

خیزند و مردم نیز به حمایت از او بر می. رودبا آن براي نشان دادن اعتراض خود به سوي قصر میبندد واي میخود را بر سر نیزه

هر از آن زمان تا به امروز. شودشورشگر می ه تبدیل به پرچم وعالمت این عدهنیز چرمین سر ن پارچهشوند و آبا وي همراه می

 ،آداب و رسوم: آن قوم و خصوصیات آنها از قبیل کردند که نشان دهندهود مشخص میقوم یا قبیله پرچمی را به عنوان نماد قوم خ
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قرن  ،فردوسی شاهنامه.(دیگر انتقال یافته استو تا به امروز از نسلی به نسل  اهداف و حتی موقعیت جغرافیایی  بوده است ،مذهب

).ق.ه4

هاي صدر اسالم و پیروان این دین مبین نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ از شکل و فرم و عالئم گرفته تا کاربردها و پرچم"     

شاخص هاي برتر و مستحکم تري را نگاهی عمیق تر و موشکافانه تر هاي عاشورایی اما درهمچنین عالئم و نشانه. موارد استفاده

پا در فرش و سر بر عرش دارد و فرق ) ع(پرچم عاشورایی همچون صاحب آن حضرت اباعبداهللا.نیز در این مورد می توانیم بیابیم

طهر آن حضرت بر باالي نیزه است و این ناتمام تمام اعصار درخشش راس م تردید بلندترین پرچم این واقعهساید و بیبر افالك می

).52,1390،شاه محمدي اردبیلی(". تفاوت بالمنازع عالئم عاشورایی با سایر انواع آن است

اشاره به آن  مکرر.مقدس.هايکه در کتاب ،آشور و نزد یهودیان معمول بوده است ،قدیمبه کارگیري بیرق به عنوان نماد درمصر

.شده است

  :و کلمات مترادفمفهوم پرچم یا 

تنوع این کلمات چنان زیاد . پرچم دانسته اند هم طراز کلمهکلمات متعددي را مترادف و ،هاالمعارفها ودایرهنامهدر لغت"     

کلمات اما براي روشن شدن تفاوت برخی از. این بحث خارج است ها ازحوصلهین کلمات و معانی آناست که پرداختن به تمامی ا

ها چنین معنی نامهپرچم دربرخی ازلغت. پرچم بهتر است به برخی ازاین کلمات هرچند گذرا داشته باشیم با مفهوم کلمهمصطلح 

...سیاه رنگ که بر نیزه و علم آویزند یا بر گردن اسبان بندند هاي مو یا ریشه و منگولهدسته-1:شده است

  ...اندق را هم معنی پرچم دانستهرایت و بیر ،"علم"،درفش ،جهان اسالم نامهدانش-2

...بندندهاي رنگین قیمتی به چوب میگذارند و پارچهاي برنجین میبندي به ارتفاع پنج یا شش متر که سر آن پنجهچوب-3

 هاي بلورین واي فلزي نصب کنند و آن را به اللهاي چوبی که بر سر آن گاه شکل پنجهدرفشی فوالدین داراي دسته: علم"   

شاه محمدي (". ها حرکت دهندجلو دسته)محرم و صفر(هاي رنگارنگ مزین سازند و در ایام عزاداريها و پارچهشمعدان

).52,1390,اردبیلی

روي پارچه علم . است مثلث شکل"معموال . که سبز یا مشکی است و پنج پنجه یا گنبدکی فلزي بر باالي چوب آنست: علم"   

من اهللا التوفیق ""هاشمقمربنی یا""یداهللا فوق ایدیهم"و شمشیر است و به عالوه جمالت و آیاتی چون "شیر ،نقش و تصویر

در اطراف آن با نخ یا ابریشم ساده  و سفید گلدوزي "حسن و حسین، فاطمه، علی، اهللا محمد""راهللا و فتح غریبنص""والتکالن

یا "مشک آّب و دست بریده و نماي خیمه ها بر علم هاي سیاه و رنگی که با ، هو گل و بوته هایی نیز در بین نوشته هاست گاشده

پارچه "معموال.علم هم اکنون بسیار فراوان است و سخت مورد استفاده و توجه.مزین است ابریشم دوزي شده"قمر بنی هاشم

. است"مشهد"رین و بهترین علم ها کاربیشت"مثلث شکل آن را به نحوي بر چوب قرار می دهند که از یک قاعده آویزانست فعال 

).393,1368، همایونی("

پرچم یا بیدق تکه پارچه اي با اشکال و اندازه هاي متفاوتی است که به عنوان نماد یک مملکت یا ملت به کار می رود و "     

". معموأل یه کناره نیزه یا ریسمانی متصل می شود به طوري که لزومأ بتوان آنرا برافراشت

  :اربرد و خصوصیات پرچمک

هر پرچم براي انتقال مفاهیم و اهدافی . هاي ظاهريکاربرد و ویژگی: هرپرچم داراي دو خصیصه اصلی و مرتبط به هم است     

ترین عوامل استفاده از مناسب ،گذاري آنشود و تنها راه براي انتقال هرچه بهتر این مفاهیم و افزایش  تاثیرطراحی و ساخته می

-ویژگی. مشخص کرد, هاي ظاهري و عوامل بصري استفاده شده در آنتوان با توجه به ویژگیکاربرد هر پرچم را می. ري استبص

 ،رفتهانواع خطوط بکار ،نقوش آن, جنس پارچه پرچم: رفته درهرپرچم شامل مواردي از قبیلهاي ظاهري و عوامل بصري بکار

نوع خط و مضمون  ،رنگها ،رفته مانند نقوشبراي مثال عوامل بصري بکار. باشدمی هاهاي استفاده شده و مضمون نوشتهرنگ

هاي روي یک پرچم که با هدف انتقال مفاهیم مذهبی طراحی شده کامأل متفاوت است با عوامل بصري پرچمی که براي نوشته

).13/8/1393، ارتباط شخصی. (شوده کارگرفته مینشان دادن یک رویداد جهانی در ورزش ب

نشانه عزا و یا  ،ست اما در مذهب شیعه عالمت ارادتبیرق به عنوان نشانه و عالمت در نزد بسیاري از ملل قدیم متداول بوده ا"

تقدس است که مورد احترام پادشاهان و رسد پرچم به عنوان سنبلی از قهرمانان گذشته داراي ارزش وبه نظر می.شادمانی است
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شکوه و جالل در میدان جنگ و همین طور عامل پیروزي و شکست  ،است و آن را نشانی از نیک اختري تهگرفایرانیان قرار می

".دانستندمی

  هاي عاشوراییقدمت بیرق

ر حالت کلی اما د. قبل از معاصر و دوره معاصر دوره: وان به دو گروه تقسیم کردتهاي عاشورایی را از لحاظ تاریخی میبیرق       

.رقم و روش دوخت: ازانداصلی قدمت هر پرچم هستند که عبارت تعیین کنندهدو عامل 

  رقم-1    

شود و تقریبأ در رقم معموأل در داخل یک ترنج آورده می.آن و تاریخی که بیرق در آن دوخته شده است شامل امضاي دوزنده    

البته در برخی موارد در کنار نقوش اصلی . شودوش نوشته میپرچم سه گ این ترنج در انتهاي گوشه. شودیها دیده متمام بیدق

.شودهم دیده می

  روش دوخت-2    

هایی که مربوط به قبل از دوره معاصرهستند به بیرق.توان به قدمت آن پی برددوخته شدن هر پرچم می از لحاظ طریقه    

. وره معاصر هستند به صورت دستی اما با ماشین دوخته شده اندهایی که مربوط به داند و بیرقصورت دستی  و با سوزن کار شده

.2)6/8/1393,ارتباط شخصی(

  دوزي عاشوراییهاي بیرقتکنیک مقایسه

  تکنیک سوزن دوزي و گل دوزي -1     

ها به مام پرچمدراین دوره که ماشینی وجود نداشت و ت. هاي قبل از دوره معاصر استفاده شده استاین تکنیک بیشتر در پرچم    

-هاي گوناگون  بکار میهایی با ضخامتهاي متفاوت  و نخهایی با اندازهدراین تکنیک دوزنده سوزن. اندصورت دستی دوخته شده

- کامأل داراي اصول و قواعد است و داراي ترکیب ،بوته که در حاشیه پرچم کار شدهو هاي گلهمچنین تمام نقش. گرفته است

و  یعنی از نقوش اسلیمی فراوان در پرکردن فضاهاي خالی حاشیه. هاستموضوع عاشورا و اسالمی بودن پرچمبندي متناسب با 

. نستعلیق شکسته هستند, هاي عاشورایی استفاده شدهتوان گفت که تمام خطوطی که در پرچممی. اندها استفاده کردهدور نوشته

مثلث یا  که به سمت گوشه بینیمها یک نقش شیر میدرمرکزاین پرچم هااشیه و نقوش گل و بوته دور آنهاي حپس از نوشته

اینکه با وجود . کند و شمشیري در دست دارد و باالي سرش یک خورشید تابان قرار داده شده استهمان سمت چپ نگاه می

مشخص است که دوزنده . شده استها با توانایی بیشتري نشان داده با این حال دربرخی از پرچم ،نقش شیر کامأل انتزاعی است

بندي و نقوش مختلف انتزاعی آشنا بوده است و به زیبایی کامأل با طراحی و ترکیب ،وه بر داشتن مهارت درهنر دوزندگیعال

ارتباط . (توانسته تمام این عناصر را در کنار یکدیگر بکار بگیرد تا مفهوم مورد نظر خود را به راحتی به مخاطب منتقل کند

.3)6/8/1393, یشخص

  فقدان تکنیک مشخص -2

الی نقوشی که فضاي خ. فاقد اصول و قواعد در نقوش هستند ،اندکه اغلب با ماشین دوخته شده هاي مربوط به دوره معاصرپرچم

لیق هاي حاشیه به خط نستعمتن. اي طراحی شدندهاي اسلیمی و سلیقهبدون توجه به اصول گل ،اندها را پر کردهدور نوشته

در . کاهدها و درنهایت از ارزش پرچم میهاي مختلف که از ارزش نوشتهشکسته نوشته شده اما به شکل خیلی ابتدایی و با ایراد

هاي بریده اي و نسبتأ رئال مانند دستاز موضوعات کلیشه ،ستفاده از نقوش پرمحتواي انتزاعیها به جاي ااین دسته از پرچم

.4)6/8/1393،ارتباط شخصی. (ه شده استکار برد به "حضرت عباس"
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  هاي عاشورایینقوش انتزاعی در بیرق

هاي اصیل نقوش علم ينقوش انتزاعی  قسمت عمده ،ور که در مطالب قبلی اشاره کردیمطهمان     

- این نقوش هستند که به صورت کامأل انتزاعی طراحی شده شیر و خورشید از جملهشم ،هاي شیرنقش. تیق عاشورایی هستندوع

:ازانداند که عبارتاي ثابت از علم قرار داده شدهطههر یک از این نقوش انتزاعی داراي معنا و مفهوم خاصی هستند و در نق. اند

.شیر و خورشید و شمشیر

  نقش شیر-1

ش این نق. نقش شیر به عنوان یک نماد جایگاه مهم در تزیینات هنر اسالمی ایران قبل از اسالم را به خود اختصاص داده است"    

ترین مفهوم نمادین نقش شیر درعلم نجوم مورد ته شاید قدیمیمفاهیم خاصی را دربرداش ،هاي مختلف فرهنگ ایراندر دوره

اشرفی (". شودبه نام اسد است که با نقش شیر نمادین نمایش داده می "منطقه البروج"برج پنجم در. استفاده قرار گرفته است

).6,1392,زاده

  

  

  .ق1331سنه ،ابراهیم آباد محلهبیدق - 1تصویر

  ).1390.(رحمان ،اردبیلیمحمديشاه:مأخذ

  ."قمر بنی هاشم"اي به نام حضرت عباسپرده- 2تصویر 

  ).1368.(صادق همایونی:مأخذ
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- نقش شیري که با اتصال ستارگان به وجود می- 3تصویر

  .شودمیگفته  "اسد"آید که به آن 

  .»iranali28.blogfa.com«آرشیو:مأخذ

یابیم که دوزنده  قصد داشته در می...,موي بدن , هاپنجه, هاي ظاهري نقش شیر از جمله چهرهبا کمی توجه به ویژگی     

زیرا یکی از .بوددر حالی که نقش باید به صورت انتزاعی می ،د یک شیر واقعی و رئال طراحی کندهاي نقش شیر را ماننویژگی

گل و بوته و حیوانات براي جلوگیري از شباهت , عدم استفاده از شکل واقعی جانداران از جمله انسان, هاي نقوش اسالمیخصیصه

انتزاعی و ساده شده است و دوزنده با مهارت خاصی این دو نکته را در طراحی این  ،بنابراین نقش شیر. باشدها  میتنقوش به ب

نقش شیر همیشه در سمت راست پرچم و نگاه شیر به سمت چپ است که یک شمشیر در دست دارد و . کرده است نقوش عجین

).26/8/1393,ارتباط شخصی.(شمشیر بدون غالف را به سمت باال  گرفته است

  نقش خورشید-2

توان آن را از جمله می,باشدین فراوانی میداراي معانی و مفاهیم نماد,شودنماد خورشید در بیشتر آثار هنر اسالمی دیده می..."     

).8,1392،اشرفی زاده(". »24/35اهللاُ نورالسماوات و االَرض«.ِِبه عنوان نماد الوهیت و نور وحدانیت اشاره کرد

نساء  سوره174این ایده ممکن است از مفهوم آیه اند؛ ذکر کرده ")ص(پیامبر اکرم"نماد  دربعضی از منابع ادبی خورشید را"     

دراین آیه خداوند در پاسخ کفار که از پیامبراکرم  »نزَلنا اَلَیکُم نوراٌ مبیناٌیا اَیها الناس قَد جائَکُم برهانَ من ربِکَم و اَ«:اخذ شده باشد

  )9: 1392زاده، اشرفی(کند را دلیلی محکم و نوري تابان معرفی می) ص(بیاورند خود پیامبر  خواهند یک معجزهمی) ص(

نقش خورشید .اي کامل است که در خورشید استهاي عاشورایی اردبیل نقش انتزاعی خورشید به شکل دایرهدر بیرق      

).8/8/1393,ارتباط شخصی. (همیشه در باالي سر نقش شیر و در سمت چپ قرار دارد

  نقش شیر و خورشید-3

مفهوم مذهبی شیر و خورشید .گیردنقش شیر همراه با خورشید در دو مفهوم نجومی و مذهبی مورد بحث قرار می"     

به خاطر سر سختی و تعصب سلجوقیان نسبت به شیعیان این نقش . مشاهده می شود "سلجوقیان"از اواخر دوره , درهنراسالمی

دراینجا . هاي بعدي در حکومت شیعیان مورد استفاده قرارگرفته استی و در دورهشیعها و مراکزبه عنوان نماد شیعه در امامزاده

).9,1392،اشرفی زاده(".منظور شده است ")ع(حضرت علی"و شیر به عنوان نماد ) ص(نقش خورشید به عنوان نماد پیامبر اسالم

می ) ص(هایی از معراج پیامبر اسالم تصویرگري صحنه ،ین را درهیبت شیر نقاشی کرده استترین آثاري که امیرالمؤمناز مهم     

باشدمی )ع(دهد که درحال دادن خاتم خویش به امام علی را سوار بر براق در شب معراج نشان می) ص(ها پیامبراین نقاشی. باشد

ها در دوره ي دیگر کتاب ها  ومعراجنامهاین صحنه در بسیاري از به شکل شیر نقاشی شده است) ع(لی این تصاویر امام عدر

منصوب به امام جعفر »نامهفال«خطی به نام  ها مربوط به یک نسخهبا ترین آنیکی از زی. شودصفویه و حتی قاجار دیده می

سوار بر ) ص(این نقاشی پیامبر اسالمدر تبریز و یا قزوین نقاشی شده است باشد که در اوایل حکومت صفویان درمی) ع(صادق 

نقاشی  ،در سمت چپ قسمت باال قرار گرفته ها در حال دادن خاتم نبوت به شیري است کهدر وسط نگاره همراه با فرشتهبراق 

).7,1392،اشرفی زاده(".باشددور می این نسخه خطی متعلق به مجموعه. شده است



۶

پیامبر سوار بر براق در حال دادن  ،معراج: نگاره- 4تصویر

  انگشتر خاتم به شیر

  ).ع(امام جعفر صادق نامهفال:مأخذ

  نقش شمشیر   -4

هاي عاشورایی با این حال ما در هیچ کدام از بیرق. است "ذوالفقار"و شمشیر در دست شیر همان ) ع(عنوان نماد امام علیهب

درحالی که ذوالفقار دو  ،یرها سر شمشیر داراي یک تیغه استزیرا در تمام نقوش شمش. کنیماردبیل این مطلب را مشاهده نمی

)6/8/1393،ارتباط شخصی. (تیغ در در انتهاي بدنه اصلی شمشیر داشت

  هاي عاشوراییها در پرچممفهوم رنگ

. کنندها را مشخص میها کاربرد آنهاي خاص خود هستند که همین ویژگیها موجود در طبیعت داراي ویژگیهریک از رنگ     

-هریک از آن  هاي متعددي متناسب با فرهنگ و عقاید و مذهبداراي مفهوم ،ها و جوامع مختلفنگ در میان ملتهمچنین هر ر

ها شکل و مفهوم مرتبط با احکام الهی دین اسالم را به ها نیست و هر یک از رنگاسالمی نیز مبري ازاین ملت جامعه. باشدها می

ها معانی پرمحتوا و آن کنند که بخواهیم به وسیلهدا میبیشتري پیاین اشکال و مفاهیم زمانی ارزش و اهمیت . گیرندخود می

عظیم  ورا و حوادث مربوط به این واقعهعاش هم و غنی اسالمی واقعهیکی از موضوعات م. اهداف متعالی را به مخاطب انتقال دهیم

یک  دهندهعناصر مختلفی تشکیل. یندآمی ابزارهاي مهمی براي انتقال مفهوم عاشورا به شمارهاي عاشورایی ازپرچم. باشدمی

سفید و  ،سبز ،قرمز ،سیاه: هایی از قبیلرنگ. آنهاست کار برده شده دره هاي بترین آنها رنگپرچم عاشورایی هستند و یکی از مهم

).  6/8/1393,ارتباط شخصی.(ها هستند ترین آنزرد اصلی

  سیاه-1

به همین . کنداندوه و عزادازي است و شخصی که عزادار باشد از لباس سیاه استفاده می غم و, رنگ سیاه در اسالم نشانه مرگ   

هاي دربیرق. ندشوو شهیدان عاشورا می ")ع(امام حسین"زیرا عزادار  پوشنده محرم  اغلب مردم سیاه میدلیل است که در ما

رنگ سیاه نماد حجاب وحیا . عزاي شهداي عاشوراستدهد براي رنگ زمینه و اصلی سیاه است که نشان می ،عاشورایی نیزاغلب

. کردندهاي سیاه براي پوشش خود از نامحرم استفاده میاز چادر ")ص(حضرت زینب"مانند ) ع(نیز هست و اهل حرم امام حسین

).1391،200،منتظري ،انیآقاخ(

  قرمز-2

یعنی هنوز انتقام شهداي مظلوم از گناهکاران  پاك نشده د وتا زمانی که این خونباشاین رنگ در اسالم نماد خون شهیدان می   

ها مانند دست بریده هایی از نقوش بیرقدر قسمت. هاي عاشورایی نیز همین مفهوم را داردو ظالمان  نگرفته شده است و در بیرق

در . رودیرق به کار میشود و حتی گاهی قرمز پیش زمینه بحضرت ابوالفضل رنگ قرمز به عنوان خون جاري شده استفاده می

عاشورا سپاهیان یزید و  آید وعالوه برآن در واقعهار میها به شمترین و شادترین رنگها قرمز به عنوان پرانرژيسی رنگشناروان

. شودمحسوب می لباس قرمز بر تن داشتند و از این منظر رنگ قرمز براي مسلمانان رنگی نفرین شده در روز عاشورا "شمر"خود 

).1391:29،منتظري ،آقاخانی(
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  سبز-3

هاي سبز به دور سر یا باشد و کسانی که سید هستند شالمی) ص(در اسالم رنگ سبز نماد آرامش و سمبل خاندان پیامبر اکرم    

در روي هاي جنگی که پر سبزي در روز عاشورا نیز یاران امام لباس. پوشیدندنیز لباس سبز می)ع(امام حسین . بندندکمر می

،منتظري ،آقاخانی. (باشدمی) ص(رمهاي عاشورایی هم سبز نماد اهل بیت پیامبر اکدر بیرق. اندخودشان بوده به جنگ رفتهکاله

1391 :39 .(

  سفید-4

ر آن د. کنند تا با جسم پاك از دنیا برودبراي دفن میت از کفن سفید استفاده می. تقوا است, رنگ سفید در اسالم نماد پاکی    

بر روي ) ع(در روز عاشورا امام حسین. در قنداق سفید بود که شهید شد "علی اصغر"ي عاشورا طفل شش ماهه امام به نام واقعه

تن  72هاي عاشورایی رنگ سفید براي نشان دادن ذوالجناح و در بیرق. سوار بودند نام داشت"ذوالجناح  "د پیامبر کهاسب سفی

).1391:31,منتظري ،آقاخانی. (کننده میید استفادشهید و علی اصغراز رنگ سف

  زرد-5

در ظهر . که آفتابی سوزان و درخشان داشت اتفاق افتاد "صحراي کربال"عاشورا در  واقعه. این رنگ نماد روشنایی و گرمی است    

هاي عاشورایی از رنگ زرد براي نشان دادن زمان رخ دادن و در بیرق. را به شهادت رساندند) ع(روز عاشورا بود که امام حسین

).1391:30،منتظري ،آقاخانی. (شودعاشورا استفاده میمحل 

  هاي عاشوراییشکل مثلثی پرچم

ترین حالت را استوار ترین و مقاوم قائم ایستاده باشد ي ضلع زاویهکه بر رو "ايقائم الزاویه"مثلث  ،در هنرهاي تجسمی      

شوند که نشان گر پایداري و جاودانگی  دین اسالم و راه هاي عاشورایی نیز دقیقأ به همین شکل دوخته میبیشتر بیرق. داراست

).200, 1391, منتظري ،آقاخانی. (تا روز قیامت است) ع(اهل بیت و امام حسین

  گانههاي عاشورایی محالت ششپرچم

محالت . شودکه به محالت تابعه خوال گفته می ،م که محالت دیگر تابع آنها هستنداصلی داری در شهر اردبیل شش محله     

هاي خاص اردبیل مراسم. گازرون و طوي ،عالی قاپو یا دروازه ،پیرعبدالملک ،سرچشمه ،اوجدکان: ازاندنه اردبیل عبارتگاشش

گانه یک پرچم مخصوص یا بیرق به خود ز محالت ششهمچنین هر کدام ا. شوندگذاري تنها در این محالت برگزار میمانند طشت

را دارند 

یا بیرق  "ابراهیم آباد"هاي برخی از محالت تابعه نیز مانند محله بیرق. کشندآنها قدمت صد ساله یا بیشتر را بر دوش می که همه

اسالم قدم شوند که فراتراز محدوده ها اصول و قواعدي را شامل میتمام این پرچم. سال دارند 100قدمت بیش از  "جمعه مسجد"

هاي بکاررفته شده همه هاي مصرف شده و رنگجنس پارچه ،هاها و مضامین آنهاي حاشیهشتهخطوط نو ،نقوش انتزاعی. ننهادند

).55, 1390, شاهمحمدي اردبیلی.(متناسب با موضوع غنی عاشورا هستند

  قیزیل بایداق

باشد  و ق می12در سده  "نادرشاه افشار"این بیرق متعلق به دوره. آیدمیترین بیرق در اردبیل و حتی ایران به شمار مهم    

درصبح روز  ،بیرق تنها یک بار در طول سال. ودشسال قدمت دارد که اکنون در مسجد اونچی میدان یا گازرون نگه داري می 280

بیرق را در یک کاور پالستیکی قرار دادند و آن را همراه یک صابون معطر به یک چفیه . شودبه نمایش گذاشته می "تاسوعا"

).7/9/1393,ارتباط شخصی. (اندپیچیده

نامناسب بودن کاور مورد استفاده که مانع عکس برداري مناسب از آن است , عدم دسترسی به مالحظه و مشاهده دقیق بیرق"    

شاه محمدي (". سازدهاي بیشتر را مشکل میبررسی, در نوع برخورد با این یادگار نفیسو همچنین حساسیت به حق معتمدین 

).94,1392,اردبیلی

ها ها نسبت به سایر داستاني گازرون روایاتی وجود دارد که یکی از آندر مورد چگونگی اهداي قیزیل بایداق به محله    

ها شرکت داشتند کند که درجنگ نادرشاه افشار با عثمانیزرون را حکایت مینفراز اهالی گا 10این داستان دالوري . معتبرتراست

  .5)12/8/1393,ارتباط شخصی. (کندو نادرشاه این بیرق و غنایمی دیگر را به عنوان قدردانی به آنها هدیه می
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ابریشم خالص که روي آن ورقه هایی ازجنس نخ. استفاده شده است "گالبتون"نقده یا  ،ملیله ،هایی سرمهدراین بیرق نخ     

سه . زمینه از پشم است پارچه. شودها گالبتون گفته میدر صنعت نساجی به این نوع نخ. نازکی از طال یا نقره کشیده شده است

بیرق با  یک روي. کندها میاند که آن را مجزا و بسیار زیباتر از سایر بیرقخاصی به بیرق داده رنگ ارغوانی و سبز و طالیی جلوه

ثلث است ویکی از , نوع خط بکار رفته. هاي قرمز داردهایی طالیی و روي دیگر آن زمینه طالیی و نوشهزمینه قرمز و نوشته

هاي دیگر از جمله شیر ما هیچ یک از نقوش بیرق. است» بِسمِ اهللاِ اَلرَحمنِ اَلرَحیم اَنَا فَتَحنا لَک فَتَحأ مبینأ«ها مضامین این نوشته

درآن خبري نیست  "بته جقه"همچنین از نقوش اسلیمی گل و بوته مانند ترنج یا کنیم وو خورشید و شمشیر در آن مشاهده نمی

).   7/9/1393,ارتباط شخصی. (هاي غربی در آن بکار برده شده استتوان به صراحت گفت که موتیفو می

.بدون تاریخ.,اوجدکان.محله.بیدق- 5تصویر

  .شخصی آرشیو:مأخذ

معروف ) تابار(ويط.يمحله.بیدق- 6تصویر

متشکل از دو بیدق به هم  به قوشا بایداق

ق و دیگري 1304یکی سنه , متصل شده

  .ق1305سنه 

  .آرشیو شخصی:مأخذ

  

) گازرون(میدان.اونچی.محله.بیدق- 7تصویر

سنه  پرچم سمت راست قیزیل بایداق

  .ق1155

  .آرشیو شخصی:مأخذ

  

  

 )عالی قاپو(بیدق محله دروازه- 8تصویر

  .ق1188سنه 

  .آرشیو شخصی:مأخذ

  

دو (پیرعبدالملک.محله.بیدق- 9تصویر

ق و  1262یکی سنه  )بیدق مشابه

  .ق 1278دیگري سنه 

  .آرشیو شخصی:مأخذ
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  نتیجه

مصون  ،نمایدآنچه در این بیان مهم می. هاي معنوي استفرهنگی و ارزش هاي توسعهترین شاخصهگی جزو مهممیراث فرهن    

هاي بیرق. هاي متعدد است که می تواند در جنبه نمادین اثر و حفظ فیزیکی آن مؤثر باشدنگه داشتن این سرمایه از آسیب

بنابراین براي . هاي با ارزش معنوي است که نیاز مبرمی به توجه خاص و محافظت دارندسرمایهعاشورایی اردبیل نیز یکی از این 

بلکه پیام آور ها و یا نشان هرمحله نیستندداريها صرفأ جهت نمایش داده شدن درعزاها مردم باید بدانند که این بیرقحفظ آن

-اي ازآنشوند که عدهملی محسوب می ي عاشورایی به نوعی یک سرمایههابیرق. باشندعاشورا و نشانگر اصالت این اتفاق بزرگ می

قیزیل بایداق که از پشم که از  با در نظر گرفتن جنس پشمی پارچه. باشدها قیزیل بایداق میترین آنمهمها دراردبیل است و

. بیندها میري نسبت به سایر جنستبا گذشت زمان صدمات جدي برابر عوامل محیطی است ها درپذیرترین پارچهجمله آسیب
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براي حفظ و . عواقب آن به هیچ وجه ممکن قابل جبران نخواهد بود ،هاي قدیمی اردبیل رخ دهدیر بیرقایداق یا حتی ساب

و معتمدین محالت و حتی مردم باید تمام تالش  ما اعم از مسوؤالن میراث فرهنگی هاي معنوي با ارزش همهن سرمایهنگهداري ای

ها فراهم شود و هرچه زودتر اقدامات الزمه به منظور پیشگیري از با شرایط فیزیکی این بیرقخود را به کار برند تا محیطی مناسب 

. ها انجام گیردتخریب بیشتر آن
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