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چكيده
مدال ها جدا از جنبه تاريخي، يکي از نمودهاي فن و هنر دوره هاي اخير تاريخ هنر ايران هستند. نخستين 
جنبه اهميت اين موضوع ماندگاري اين آثار و انتقال سنت هاي فرهنگي و هنري دوره هاي مختلف است. 
مطالعه اين آثار که مي توانند در شاخه جواهرات و مسکوکات بررسي شوند، به جهت ويژگي هاي مفهومي 
و نمادين، ويژگي هاي تزئيني و ويژگي هاي بصري حائز اهميت اســت. مدال ها که ســاخت آنها از دوره 
قاجار بيشتر رونق گرفته است، به لحاظ بررسي سبک هنري دوره هاي معاصر هنر ايران نيز داراي اهميت 
هســتند، و زمينه مناسبي براي بررســي تحوالت در ويژگي هاي بصري مدال ها از دوره قاجار تا زمان 
حاضر مي باشند. بررسي تطبيقي مدال هاي قاجار، مدال هاي پهلوي و مدال هاي جمهوري اسالمي مي تواند 
به شناسايي تفاوت ها و شباهت هاي فرهنگي هنري اين دوره ها و تفاوت هاي هنري شان کمک نمايد. هدف 
اين پژوهش پي بردن به سير تحوالت تجسمي مدال هاي افتخار در سه دوره ياد شده و درک تفاوت ها و 
شباهت هاي تجسمي مدال هاي اين سه دوره است. سوال اين پژوهش اين است که چه تحوالت تجسمي اي 
در خصوص مدال هاي افتخار در سه دوره قاجار، پهلوي و جمهوري اسالمي به وجود آمده است و چه 
تفاوت ها و شباهت هاي تجسمي اي بين مدال هاي اين سه دوره وجود دارد؟ روش تحقيق در  اين پژوهش 
توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه اي و بررسي نمونه هاي موزه اي انجام شده است و شيوه 
تحليل آثار بر اساس بررسي اصول و قواعد تجسمي به کار رفته در ويژگي هاي ظاهري مدال ها است. 
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که مدال هاي قاجار به لحاظ شکل و تزئين يکنواخت تر بوده اند و ميان 
عناوين مختلف اين مدال ها شباهت هاي زيادي وجود دارد، مدال هاي دوره پهلوي از نظر نقش و تزئينات 
متنوع تر هستند ولي در نمادهاي استفاده شده در اين دو دوره شباهت هايي ديده مي شود، مدال هاي دوره 
جمهوري اسالمي عالوه بر نقوش و تزئينات از نظر شکل نيز تنوع زيادي دارند و ميان نمادهاي اين دوره 

با دوره هاي قبل تفاوت زيادي ديده مي شود.
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مقدمه 
همواره در طول تاريخ تغيير حکومت ها و تشکيل حکومت 
جديد، حاکمان، نشان ها و عالمت هاي سلطنتي و تشريفاتي 
و کشوري خود را نسبت به زمان و موقعيت و سليقة خود 
با حکومت  را  برتري حکومتشان  تا وجه  تغيير مي دهند 
تغيير  از نخستين چيزهايي که  قبلي مشّخص کنند. يکي 
مي يابد، عالئم و نشانه هاي آن حکومت است؛ زيرا در دنياي 
نشانه ها، معنايي عميق و اثرگذار وجود دارد. مقاله حاضر، 
مطالعه  با  و  مي پردازد  تحوالت  اين  بصري  بررسي  به 
جزئيات  و  نقوش  گرافيکي  و  تزئيني  فرمي،  ويژگي هاي 
ي  دوره  در  ايران  يادبود  سکه هاي  و  افتخار  نشان هاي 
قاجار، پهلوي و جمهوري اسالمي به بررسي چگونگي اين 

تغييرات از لحاظ هنري و تجسمي مي پردازد. 
به همين جهت در اين پژوهش تالش بر بررسي تطبيقي 
نشان هاي اين سه دوره و مقايسه ويژگي هاي تجسمي آنها 
خواهد بود. هدف اين پژوهش پي بردن به سير تحوالت 
ياد شده و درک  افتخار در سه دوره  تجسمي مدال هاي 
اين سه دوره  تفاوت ها و شباهت هاي تجسمي مدال هاي 
است. سؤال اين پژوهش اين است که چه تحوالت تجسمي اي 
در خصوص مدال هاي افتخار در سه دوره قاجار، پهلوي 
و جمهوري اسالمي به وجود آمده است و چه تفاوت ها و 
شباهت هاي تجسمي اي بين مدال هاي اين سه دوره وجود 
دارد؟ به نظر مي رسد که نمادها و ويژگي هاي هنري هر 
دوره تاثير گرفته از دوره قبل بوده ولي تفاوت هاي خاص 
با توجه به تفاوت هاي  آن دوره را نيز بروز مي دهند، و 
سياسي و اجتماعي هر دوره تفاوت هايي به لحاظ تزئيني 
و نشانه شناختي با مدال هاي دوره هاي ديگر دارند. همچنين 
تحولي تدريجي به لحاظ تنوع در فرم و نقش و نشانه هاي 

مورد استفاده در مدال هاي اين سه دوره ديده مي شود. 
و  نشان ها  كه:  است  اين  در  تحقيق  اهميت  و  ضرورت 
سکه هاي تاريخي به لحاظ بررسي هاي فرهنگي و هنري 
شايان اهميت مي باشند. اين آثار همچنين از حيث بررسي 
شيوه هاي طراحي و توليد و جواهر سازي و سبک هاي 
طراحي جاي بررسي و مطالعه دارند و نقوش و عالئمي 
که براي اين نشان ها استفاده مي شده است، از حيث نماد و 
نشانه شناسي و اسطوره شناسي شايان اهميت مي باشند. 
اين نشان ها همچنين بيانگر ويژگي هاي فرهنگي هنري هر 
دوره حکومتي هستند و از اين نظر نيز حائز اهميت هستند. 
اين موضوع که علي رغم اين موارد تا کنون پژوهشي درباره 
اين آثار و سير تحول آنها انجام نشده است، ضرورت اين 

پژوهش را نشان مي دهد.

روش تحقيق  
اين پژوهش به روش توصيفي تحليلي و با استفاده از 
منابع کتابخانه اي و فيش برداري انجام شده است. تصاوير 
نشان ها نيز از منابع مربوطه به روش عکاسي و اسکن و 

يا بارگيري تصوير از نسخه هاي اينترنتي برداشت شده اند. 
جامعه آماري اين پژوهش کليه نشان هاي دولتي ساخته 
شده در اين سه دوره است که از هر دوره تعداد ده نشان 
اي  خوشه  گيري  نمونه  روش  به  دقيق تر  بررسي  براي 
اين ترتيب که از هر دسته  اند، به  انتخاب شده  تصادفي 
روش  به  نمونه  چند  موضوع،  يک  به  مربوط  نشان هاي 
تصادفي انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند که به 
وسيله معيارهاي مرتبط و به روش منطقي و قياسي مورد 
تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. و شيوه تحليل آثار بر اساس 
بررسي اصول و قواعد تجسمي به کار رفته در ويژگي هاي 
ظاهري مدال ها و بر اساس تحليل منطقي و قياسي است. در 
اين پژوهش به مطالعه و مقايسه تجسمي نشان هاي افتخار 
ترتيب  به  اسالمي  جمهوري  و  پهلوي  قاجار،  دوره  سه 
دوره زماني پرداخته مي شود و نحوه ساخت نشان ها و 
ِويژگي هاي آنها مورد مطالعه قرار مي گيرد و به مقايسه 
اين  در  مدال ها  تحوالت  اين سه دوره و سير  نشان هاي 

دوره ها پرداخته مي شود.

پيشينه تحقيق
تاکنون تعداد معدودي از پژوهشگران هنر به موضوع 
مدال ها و نشان هاي تاريخي پرداخته اند. ولي اين پژوهش ها 
تنها به معرفي مدال ها ختم شده و به مروري تاريخي و 
توجه  مجموع  در  نموده اند.  بسنده  نشان ها  اهداي  داليل 
اين محققين به موضوعات تاريخي و سياسي و حواشي 
لحاظ  به  را  موضوع  اين  و  بوده  متمرکز  مدال  اهداي 
هنري و تجسمي بررسي ننموده اند. به خصوص هيچ يک 
از  آثار  اين  تحوالت  سير  بررسي  به  پژوهش ها  اين  از 
ابتدا تاکنون نپرداخته اند و به مقايسه تطبيقي اين آثار بر 
اساس ويژگي هاي تجسمي اقدام ننموده اند. همين موضوع 
ضرورت اين پژوهش و جنبه نوآوري آن را نشان مي دهد. 
در ادامه به معرفي پژوهش هاي نامبرده پرداخته مي شود. 

همچنين فياضي در سال ۱۳۸۸ در شماره ششم نشريه 
پيام بهارستان در مقاله اي تحت عنوان «بررسي اسنادي از 
نشان هاي طال و نقره شهر در دوران پهلوي» به بررسي 
فرمان هاي صادر شده براي اهداي نشان هاي مربوط به 

خدمات شهري پرداخت. 
آزمون در سال ۱۳۹۴ در کتابي از نشر پارينه با عنوان 
«نشان ها و مدال هاي قاجاريه» به بررسي نشان هاي يادبود 
دوره قاجار پرداخت. اين کتاب به مرور انواع نشان، شان 
اهداي آنها و ويژگي هاي آنها به همراه ارائه تصاوير برخي 
از آنها مي پردازد. محقق در اين اثر همچنين به مرور برخي 
از جريانات تاريخي و سياسي و اتفاقات مربوط به آن دوره 
که به موضوع نشان ها مربوط است، مي پردازد. آزمون در 
بر  قاجاريه  «تاريخ  عنوان  با  ديگر در سال ۱۳۹۴  کتابي 
اساس سکه ها و مدال ها» به نشان هاي قاجار و فرمان هاي 
مرتبط با آنها پرداخت. در اين پژوهش تمرکز او مستقيما بر 
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شده  منسوب  اسکندر  به  بار  نخستين  نشان،  اهداي 
است. او نشاني طاليي را براي قدرداني به شخصي که او 
را در جنگ کمک کرده بود، داد. اعطاي نشان هاي طاليي 
نشان،  اعطاي  بود.  متداول  نيز  امپراتوران روم  ميان  در 
از روزگار باستان در ايران، رايج بود. پادشاهان ايراني، 
از زمان هخامنشي به بعد، سعي  مي کردند به گونه اي از 
افرادي که موجب خدماتي بودند، قدرداني کنند. رايج ترين 
در  بود.  خورشيد  و  شير  نشان  ايراني،  نشان هاي  نقش 
زمان  به  رسمي،  نشان هاي  اعطاي  آغاز  معاصر،  ايران 
داده شده است. دردورة رضا  قاجار نسبت  فتحعلي شاه 
شاه پهلوي در ١٥ ارديبهشت ١٣٠٤، قانون نسخ القاب و 
اعطاي  از مجلس گذشت و مسئله  نظامي سابق  درجات 
نشان ها نيز تا حدود زيادي محدود شد؛ اما در دورة پهلوي 
دوم، بار ديگر انواع و اقسام نشان ها رايج گرديد. امروزه 
موزه هاي معتبر دنيا مملو از سکه ها و نشان ها و تمثال هاي 
پادشاهان اعصار گوناگون ايران است. پس از انقالب نيز 
نامه هايي براي اعطاي نشان  تصويب گرديد که بر  آئين 
دريافت  شايسته  افراد  به  متناسب  مدال هاي  آنها  اساس 
نشان، اعم از اتباع جمهوري اسالمي ايران يا اتباع خارجي 

اعطا مي شود . (فياضي، ۱۳۸۸: ۶۲۹)
چگونگي  و  نشان ها  مورد  در  که  نامه هايي  آيين  در 
اعطاي آنها وجود دارد، به خوبي هدف از اعطاي نشان ها 
آئين  نخستين  در  است،  شده  روشن  مختلف  افراد  به 
نامه اعطاي نشان در دوره قاجار چنين آمده است: ”در 
هر مملکتي پادشاه و سلطاني هست که اداره امور آن را 
به عهده دارد و براي انتظام امور ملک و ملت الزم است 
انجام  يا کسي که خدمتي  را که خدمت مي کند  شخصي 
آنها  بين  فرقي  اگر  باشد و مسلما  قائل  تفاوتي  نمي دهد، 
قائل نباشد، امر مملکت نظام نمي يابد و هيچ کس رغبتي 
به خدمت کردن نشان نخواهد داد. بنابراين بايد به شخص 
خادم مهر و التفات نمود و به شخص خائن قهر و سياست“ 

(مشيري، ۱۳۵۴: ۱۵۹)
کاربردهاي نشان:

۱. در مورد لقب و منصب
۲. در مورد حقوق و مزايا

۳. در مورد اعطاي نشان ها و عالمت ها
۴. قدرداني از خدمات (شهيدي، ۱۳۴۵ : ۱۵۲)

اعطاي نشان در حقيقت نوعي تشويق و رتبه براي افراد 
محسوب مي شد. از مواردي که اعطاي نشان تعدد بيشتري 
داشت، اعطاي نشان به افراد نظامي بود و اين از جهت حفظ 
و حراست مملکت از گزند اجانب و بيگانگان اهميت داشت. 
در واقع هر کس در برابر دشمن شجاعت و مردانگي نشان 
مي داد با اعطاي نشان به او حرمت و امتياز مي دادند. در 
موارد  دولتي  نشان هاي  اعطاي  به  مربوط  آئين نامه هاي 
نشان  فشاني  جان  و  از خود شجاعت  افراد  که  مختلفي 
دهند، ذکر مي شد. البته نشان هايي که به افراد مختلف داده 

مساله تاريخ و سياست قاجاريه بوده ولي مستندات مورد 
اتکاي وي نشان هاي به جا مانده از آن دوره مي باشند.

شاه حسيني در سال ۱۳۹۵ در کتابي از نشر پارينه به 
نام «نشان ها، مدال ها و يادبودهاي ايران دوره پهلوي» به 
بررسي نشان هاي يادبود رايج در دوره پهلوي پرداخت. 
اين محقق با ذکر عناوين اين نشان ها و مناسبت اهداي آنها، 
به بررسي جايگاه اين مدال ها در مناسبات رسمي و دولتي 
و ذکر پاره اي از وقايع سياسي و تاريخي مرتبط با اهداي 

نشان ها پرداخت. 
مشيري در سال ۱۳۵۶ در کتابي با عنوان «نشان ها و 
مدال هاي ايران از آغاز سلطنت قاجاريه تا امروز» به مرور 
نشان ها از ابتداي باب شدن اهداي آن در ايران پرداخت. او 
نشان ها را در دوره قاجار و پهلوي ذکر مي نمايد و از اين 
نظر جامع تر از کتاب هاي قبلي جامع تر است. ولي از آنجا که 
اين کتاب قديمي  است شامل دوره جمهوري اسالمي نيست 

و علمي بودن روش مطالعه نيز بر ما روشن  است. 
کتب  و  مقاالت  که  گرفت  نتيجه  مي توان  مجموع  در 
مربوط به اين زمينه کم بوده و اين زمينه پژوهشي علي 
رغم اهميت هنري و تاريخي مورد غفلت واقع شده است، 
کار  اسالمي  نشان هاي جمهوري  در زمينه  به خصوص 
اين مقاله سعي  بنابراين در  انجام نشده است.  پژوهشي 
مي شود با بهره گيري از منابع مرتبط و همچنين استفاده 
از نمونه هاي موجود به بررسي علمي و تحليل اين موضوع 

پرداخته شود.

نشان
مدال يا نشان با مراتب گوناگون از گذشته در تاريخ 
سياسي کشورها مطرح بوده و به مرور زمان دگرگوني هايي 
در کم و کيف آنها به وجود آمده است. در گذشته نشان 
به دو معني به کار برده مي شده است؛ نخست اينکه چون 
سران و پادشاهان پيامي براي کسي ارسال مي کردند، به 
همراه رسول نشاني که گيرنده را از صحت پيام مطمئن 
سازد، ارسال مي نمودند. اما معني ديگر نشان عالمتي ست 
مي دهند.  کسي  به  خدمت  يا  افتخار  براي  حکومت ها  که 

اعطاي نشان از گذشته در ايران رايج بوده است. 
ايراني سعي مي کردند به گونه  پادشاهان  حاکمان و 
اي از افرادي که موجب خدماتي بودند، قدرداني و تشکر 
کنند. اين قدرداني به صور گوناگوني بروز مي يافت، مثال 
گاه سالح و جنگ افزاري همچون شمشير، نيزه و خنجر و 
گاه خاتم و انگشتري و خلعت و موارد ديگر هديه مي دادند. 
در تاريخ سياسي ايران نيز بسيار ديده شده که با برقراري 
رابطه دوستانه با کشورهاي ديگر، تمثال و تصويرهاي 
پادشاهان بين دو طرف رد و بدل شود. گاهي نيز سکه و 
نشان هايي که ضرب آنها به مناسبت اعياد مذهبي يا نوروز 
اهدا  و سران خارجي  امرا  و  داخلي  به خدمتگزاران  بود 

مي شد. (مفخم، ۱۳۴۷: ۱۰۲)



مي شد شان و مرتبه هاي گوناگون داشتند. از دوره پهلوي 
اعطاي نشان هاي فرهنگي و هنري نيز رواج يافت، در دوره 
جمهوري اسالمي اعطاي نشان هاي گوناگوني چون نشان 
مدال هاي  باب شدند.  و...  هنر  و  فرهنگ  پژوهش،  دانش، 
افتخار تنها يک رو دارند و قسمت جلوي آنها داراي تصوير، 
نوشته، تزئين و يا جواهر است، ولي پشت کار خام بوده 
و داراي نشانه ناست، ولي سکه هاي يادبود معموال دورو 
هستند و در قسمت رو معموال داراي تصوير و تزئين و يا 
نوشته هستند و پيام اصلي در اين قسمت منتقل مي شود، 
ولي در قسمت پشت نيز معموال داراي نوشته و يا تزئينات 

کم اهميت تر مي باشند. (تصوير ۱)
متداول ترين نشان هاي ايراني قبل از انقالب که هم در 
دوره قاجار و هم در دوره پهلوي رواج داشت، نشان شير 
و خورشيد بود. در گذشته هم خورشيد و هم شير جدا از 
يکديگر مورد توجه مردم بوده و بعدها به هم پيوسته و 
نشاني واحد مي شود. در زمان فتحعلي شاه به پيروي از 
دولت هاي اروپايي که براي خود نشان هايي جهت لژيون ها 
داشتند، دو گونه نشان، يکي تصوير ذوالفقار و ديگري پيکر 
شير و خورشيد وجود داشت. در دوره محمدشاه بر آن 
شدند نشانه اي ويژه براي حکومت ابداع کنند، پس آن دو 
شکل را با هم يکي کردند و ذوافقار را بدست شير دادند و 
با افزودن تاج بر باالي آن در نهايت شکل شير و خورشيد 
نهايي پديد آمد. (شيباني، ۱۳۶۶: ۵۲). در بررسي ساده شده 
و خطي مدال ها و سکه هاي يادبود مشخص مي گردد که 
اغلب اين آثار از ويژگي هاي مشترکي برخوردار هستند که 
غالبا شامل تصوير شاه و يا يک عنصر نمادين مرتبط با 
قدرت، سلطنت و ايدئولوژي هاي حکومت مربوط در مرکز 

به همراه نوشته توضيحي، کادر هندسي يا گياهي و طرح 
دو خوشه همراه هستند. (تصوير ۲)

مدال ها و نشان هاي دوره قاجار 
بيشترين اطالعات قابل توجه درمورد اعطاي نشان به 
مفهوم امروزين آن مربوط به عصر قاجار است. در اوايل 
قرن نوزدهم که دولت ايران روابط سياسي و تجاري خود با 
کشورهاي اروپايي را بسط و توسعه داد، از طرف سالطين 
کشورهاي مزبور ضمن ساير هداياي ارسالي، مدال هاي نيز 
اهدا مي شد که متقابال مي بايست از طرف ايران نيز در اين 

تصوير ١. نمونه پشت و روي سکه يادبود، مدال افتخار فتحعلي شاه قاجار، منبع؛ آزمون، ١٣٨٤

تصوير ٢. نمونه پشت و روي مدال جالدت محمد شاه قاجار، منبع؛ 
پاشايي و جباري، ١٣٩١

بررسي سير تحوالت تجسمي مدال  هاي 
افتخار از دوره قاجار تاکنون/ ٧٩- ٩٣



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۴۳

فصلنامة علمي نگره

مورد اقدام مي گرديد. بنابراين موضوع تهيه نشان از اينجا 
مورد توجه قرار گرفت و به تدريج اين مساله تحت ضابطه 
و ترتيب مشخص و معين درآمد. (فياضي، ۱۳۸۸: ۶۳۰)

شده  اهدا  رسمي  صورت  به  که  ايران  نشان  اولين 
است، در زمان پادشاهاي فتحعليشاه، دومين شاه قاجار 
بوده است که نشان شير و خورشيد نام داشته است. البته 
سکه هايي با کاربرد احتمالي مدال از دوره آغامحمدخان 
قاجار نيز يافت شده است که در مدال بودن آنها شبهه 
وجود دارد. همچنين در زمان فتحعليشاه نشان عجيبي به 
نام نشان فتح به رجال شهر تبريز اهدا شد که به مناسبت 
شکست ايران در جنگ هاي دوم ايران و روس و معاهده 

ترکمنچاي بود. (مشيري، ۱۳۵۶: ۱۹۵) 
قواي  فرماندهي  که  فتحعليشاه  وليعهد  ميرزا  عباس 
ايران را در جنگهاي ايران و روس بر عهده داشت، نيز يک 
مدال نظامي از طال و نقره ايجاد کرده بود که به صاحب 
منصبان و سربازاني که در جنگ ها ابراز لياقت کرده و 
از خود دليري نشان مي دادند اعطا مي کرد و در اعطاي 
نشان بسيار دقيق و محتاطانه عمل مي کرد. تا اواخر دوره 
فتحعلي شاه هيچ قانون مدون يا آئين نامه اي براي اعطاي 
محمدشاه  زمان  در  نداشت.  وجود  حکومتي  نشان هاي 
قاجار تالش هايي در اين زمينه صورت گرفت که بر اساس 
آيين نامه هاي خاصي نشان ها را اعطا مي نمودند و براي 
هر گونه خدمت نوعي خاص از نشان ها در نظر گرفته شد. 
در اين باب رساالتي با توضيحات مفصل و اشکال نشان ها 
تهيه و تکثير شد و در اختيار مقامات ذيربط قرار گرفت، از 
آن پس عدول از مقررات مخصوص نشان ها البته مستوجب 

عقوبت و مواخذه مي گرديد. (نجاتي، ۱۳۷۳: ۳۴۹)
در دوره ناصرالدين شاه تغييراتي در اعطاي نشان ها 
صورت گرفت. به جز نشان هاي داراي نقش شاه در ساخت 
بقيه نشان ها جواهر به کار نمي بردند و بايد تماما از نقره 

ساخته مي شد. در پي اين تغيير رساله اي تنظيم نمودند و 
در آن تاکيد کردند که هدف از اعطاي نشان ارزش مادي 
هدف  بلکه  باشد،  آراسته  جواهر  به  لزوما  که  نيست  آن 
نيز  و  است  نشان  صاحب  براي  افتخار  حصول  اصلي 
اشاره گرديد که دولت نبايد متحمل هزينه هاي گزاف براي 
ساخت نشان هايي گردد که در آن جواهر به کار رفته باشد. 
(کسروي، ۱۳۵۲: ۱۰۹) علي رغم اين موضوع در مدال هاي 
دوران قاجار نسبت به دوره هاي بعد استفاده بسيار بيشتري 

از فلزات و جواهرات گرانبها مي شده است.
نشان هاي رسمي و دولتي که در دوره قاجار و بعد از 
آن به افراد داده مي شد، داراي مراتب و طبقه بندي خاصي 
به دو دسته  اين دوره  به نشان هاي  نگاهي کلي  بود، در 
بزرگ و هر کدام از اين دو دسته نيز بنا به درجه اهميت 
هر موضوع به مراتب مختلف تقسيم بندي مي شد. دسته 
اول شامل نشان هاي شمشير بندان بود. نشان هاي شمشير 
بندان بيشتر در موقعيت هاي نظامي استفاده مي شدند. اين 

نشان ها داراي هشت مرتبه بودند:
۱. نشان نويان اعظم               

۲. نشان اميرتوماني                 
 ۳. نشان سرتيپي

۴. نشان سرهنگي                 
 ۵. نشان ياوري                     

 ۶. نشان سلطاني
۷. نشان نايبي                     

 ۸. نشان وکيلي 
برخي از نشان هاي مذکور به شکل حمايلي با نوارهاي 
رنگين بود که در پايين آن مدالي با شکل شير و خورشيد 
آويزان مي شد. درجه اهميت مدال ها از روي رنگشان قابل 
تشخيص بود. رنگ آبي مختص پادشاه بود و رنگ هاي 
سبز به نويان اعظم، قرمز به امير تومان و سرتيپ و سفيد 

تصوير٣. نشان هاي دوره قاجار؛ از راست به چپ؛ نشان شير و خورشيد، نشان تاج ، نشان مقدس، منبع تصاوير آزمون ١٣٩٤



به سرهنگان مربوط مي شد. (فياضي، ۱۳۸۸: ۶۳۲) برخي از 
اين نشان ها در تصوير ۳  نمايش داده شده اند.

دسته دوم شامل نشان هايي بود که به ايلچيان، سفراي 
خارجي، نويسندگان، دبيران، اشراف و روحانيون برجسته 
اين  انواع  از  کدام  هر  مي شد.  داده  خدمتشان  تناسب  به 
نشان ها خود به درجات مختلفي تقسيم مي شد. مثال نشان 
اميرتوماني شامل سه درجه بود که هر کدام ويژگي هاي 
خاص خود را داشت و از ساير درجات تميز داده مي شد. 
گذشته از نشان هاي مزبور، ناصرالدين شاه قاجار در سفر 
فرنگ (۱۲۰۰ ه.ق) فرمان داد تا نشاني براي خانم ها درست 
کنند. اين نشان با نام آفتاب و با نقش تصوير زني ساخته 
شده از مينا در وسط و حلقه هايي از دانه هاي الماس درشت 
به دور آن بود. نشان فوق به همسران پادشاه، خانم هاي 
متشخص و نيز به زناني که خدمتي چشمگير به دولت ايران 
مي کردند داده مي شد. ( به ملکه ويکتوريا و انيس الدوله 
سوگلي شاه داده شد) در دوره ناصري نشان هاي مختلف 
علمي نيز ابداع و به افراد واجد شرايط اعطا مي شد. (شهرام 

پور، ۱۳۸۴: ۵۹)
در دوره مظفرالدين شاه، محمدعلي شاه و احمدشاه 

نشان هايي به ترتيب زير رايج بود:
تمثال همايوني، نشان شير و خورشيد، نشان آفتاب 
نقره، نشان  توماني طال، نشان  ده  توپخانه، نشان  نشان 
طالي  نشان  رشادت،  نشان  مجلس،  بستن  توپ  به 
تصويراحمدشاه، نشان نظامي برنز، نشان افسران جزء، 
به  مربوط  نشان هاي  و  امرا  مخصوص  طالي  نشان 
مشروطيت با عکس احمد شاه و شير و خورشيد، نشان 
تمثال اميرالمؤمنين، نشان اقدس (نشان درجه يک شير و 

خورشيد تا سال ۱۳۱۱ قمري)، نشان قدس (نشان درجه دو 
شير و خورشيد تا سال ۱۳۱۱ قمري)، نشان مقدس (نشان 
درجه سه شير و خورشيد تا سال ۱۳۱۱ قمري)، نشان 
تمثال همايون، نشان تاج، نشان شير و خورشيد ايران (در 
۵ رتبه از سال ۱۳۱۱ قمري)، نشان آفتاب (براي بانوان)، 
نشان ذوالفقار، نشان سپه، نشان علمي (موسوي، ۱۳۹۳: 

(۷۰
براي بررسي دقيق تر اين نشان ها در انتهاي هر دوره 
معيارهاي  نشان،  رتبه  و  درجه  مقايسه  به  جدولي  در 
اعطاي نشان، مناسبت اعطاي نشان، افراد مشمول نشان، 
نشانه ها و نمادهاي به کار برده در نشان، تناسب تجسمي 
و زيباشناسي نشان ها از منظر به کار بردن اصول و قواعد 
تجسمي، تناسب محتوا با قاب و عناصر به کار رفته، انتخاب 
نوع حاشيه، نوع تزئينات و... پرداخته مي شود تا از اين 

طريق به مقايسه اي دقيق تر در اين مقوله پرداخته شود.

مدال ها و نشان هاي دوره پهلوي 
در دوره رضا شاه همچنان که در پانزدهم ارديبهشت 
۱۳۰۴ ش قانون نسخ القاب ودرجات نظامي سابق از مجلس 
گذشت مساله اعطاي نشان نيز تاحدود زيادي محدود شد، 
قاجار منسوخ شدند، ولي  و مدال هاي مرسوم در دوره 
از طرفي برخي نشان هاي سلطنتي جديد منصوب شده و 
تثبيت گرديدند، با اين حال اهداي اين مدال ها و نشان ها 
اغلب نه با يک آئين نامه دقيق، بلکه بر اساس سالئق و 
مشاهدات شخصي فرماندهان انجام مي شده است، اما به 
تدريج اهداي نشان نظامي در ايران منظم شده و تبديل به 
يک قاعده کلي شد. در سال ۱۳۱۱ نشان "پهلوي" (تصوير 

تصوير ٤. مدال هاي دوره پهلوي؛ به ترتيب از راست به چپ، نشان پهلوي و نشان شهبانو، مأخذ: شاه حسيني، ١٣٩٥

بررسي سير تحوالت تجسمي مدال  هاي 
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نشان تمثال 
اميرالمومنين 

(اسچر و 
ديگران، ۱۹۹۸)

جايگاه باال
معنوي 

تشريفاتي

تصوير 
حضرت 

علي(ع)، تاج و 
شمسه

عضويت متوسطنقره و طالندارد
در خانواده 

سلطنتي

شاهان و 
شاهزاده ها

نشان آفتاب 
(آزبورن، 

(۱۹۷۵

نسبتا 
باال

جايگاه 
تشريفاتي 

زنان 
دربار

چهره زنانه و 
خورشيد 

عضويت در باالنقره و طالندارد
حرمسرا و 

خدمات بانوان 
دربار

بانوان دربار 
و خارجي

نشان تمثال 
همايون 

مظفرالدين شاه 
(بيرجندي و 

ديگران، ۱۳۹۶)

اقتدار باال
و شان 

شاهنشاه 
ايران

ثمثال شاه، 
تزئين گياهي

خدمات باالطال- الماسندارد
سياسي در 
حق مملکت 

مقامات 
سياسي 
کشورها

جدول١ . مقايسه نشان های قاجار، مأخذ: نگارندگان.



۴) به عنوان باالترين نشان سلطنتي ايران توسط رضاشاه 
در دو درجه ايجاد شد که برخي از نظاميان در صورت 
استحقاق مي توانستند آن را دريافت کنند، اما عالي ترين 
نشان جنگي قشون متحدالشکل، نشان "ذوالفقار" بود. (شاه 
حسيني، ۱۳۹۵: ۲۶) در مدال هاي پهلوي به نسبت جواهرات 
کمتري به کار برده مي شده است که مي تواند نشانه اشرافي 
گري و زرق و برق کمتر دربار پهلوي نسبت به دربار قاجار 
باشد. در دوره پهلوي دوم، بار ديگر انواع و اقسام نشان ها 
با تنوع بيشتر رايج گرديد. در اين دوره نشان هاي رسمي 

کشور شامل ۳ دسته نشان بود:
۱. نشان پهلوي      

۲. نشان تاج ايران
 ۳. نشان همايون

و نشان هاي متفرقه ديگري که رواج داشتند از قرار زير 
بودند:

نشان ذوالفقار، نشان آريامهر، نشان هفت پيکر، نشان 
سوم اسفند، نشان شير و خورشيد سرخ ايران، نشان سپه، 
نشان پاس، نشان ابن سينا، لياقت، افتخار، خدمت، درخشش، 
دانش، هنر (تعدادي از نشان هاي دوره پهلوي در تصوير 

شماره چهار نمايش داده شده اند.)
رياست کميسيون نشان هاي سه گانه اصلي با شخص 
شاه بود. نشان پهلوي که عالي ترين نشان کشوري بود 
مخصوص شاه، وليعهد و سالطين و روساي کشورهاي 
خارجي بود. هر کدام از نشان هاي تاج و همايون داراي ۵ 
درجه بود و به تفاوت درجات از طال و نقره و برنز ساخته 
مي شد. پيشنهاد اعطاي نشان تاج براي مستخدمين دولتي 
از سوي وزارتخانه هاي مربوطه داده مي شد و پس از فوت 
شخص نشان تاج به دفتر کل نشان ها مسترد مي گرديد. 
ولي فرمان نشان نزد بازماندگان به يادگار مي ماند. گاه 
نشان همايون به کارمندان دولتي که مدت ۱۲ سال با لياقت 

خدمت کرده بودند داده مي شد. عالوه بر اينها نشان هاي 
هفت پيکر و آريامهر نيز مورد استفاده بود. (مفخم، ۱۳۴۷: ۱)

اسناد  زيادي  حجم  پهلوي  شاه  محمدرضا  دوره  از 
مربوط به نشان ها به جا مانده است. اين اسناد نشان مي دهد 
که شايد يکي از متداول ترين دوره هاي اعطاي نشان در 
براي خدمات  از جمله  است.  بوده  دوره محمدرضا شاه 
استثنائي  و  توجه  شايان  ابتکارت  يا  و  شهري  برجسته 
اعطاي نشان مرسوم بوده است. اعطاي چنين نشان هايي 
به کساني که در آباداني و عمران کشور نقش موثر داشتند 
وابستگان  و  نزديکان  دوره  اين  در  البته  و  بود  مرسوم 
درباري بدون ضابطه و خارج از قانون نيز نشان هايي را 
دريافت مي کردند. داشتن اين نشان ها براي افراد شان و 
منزلت ايجاد مي کرد و به همين علت برخي تالش زيادي 
براي کسب اين نشان ها مي نمودند و حتي گاها اين نشان ها 
به وسيله رشوه دادن به دست اندرکاران اعصاي نشان به 

نوعي خريداري مي شدند. (فياضي، ۱۳۸۸: ۶۳۴)

مدال ها و نشان هاي دوره جمهوري اسالمي
پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال ۱۳۵۷ نيز گرچه 
تغييراتي در اعطاي نشان ها و مدال هاي رسمي دولتي به 
وجود آمد، وليکن اين سنت کماکان ادامه داشت و گسترش 
يافت. در اين دوره نشان هاي دوره پهلوي منسوخ شدند و 
معادل همان نشان ها با عناويني جديد به کار گرفته شدند. 
(تصوير ۵ و ۶) نشان هاي دولتي (كشوري) طبق مقررات 
اين آيين نامه تصويب شده در مجلس به افراد شايسته 
دريافت نشان اعم از اتباع جمهوري اسالمي ايران يا اتباع 
خارجي اعطا مي شود. عالي ترين نشان جمهوري اسالمي 
ايران نشان مخصوص « انقالب اسالمي» است که اين نشان 
مختص به رئيس جمهور وقت است که توسط رهبر انقالب 
اعطا مي شود. ساير نشان ها را رئيس جمهور به پيشنهاد 

http://defanews.ir :تصوير ٥. مدال هاي مرسوم در دوره جمهوري اسالمي، از راست به چپ نشان نصر و نشان فتح، مأخذ
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۱۴۷

فصلنامة علمي نگره

دوره 
مربوطه

رتبه تصوير نشانعنوان نشان
نشان

ويژگي 
غالب 

معنايي

عالئم و 
نشانه ها

متن روي 
نشان

تناسب جنس
تجسمي

مناسبت 
اعطا

افراد مشمول

پهلوي 
اول

نشان پهلوي 
(شاه حسيني، 

(۱۳۹۵

اقتدار باال
حکومت و 
ملي گرايي

تصوير 
دماوند و 

چهار طرف 
تاج

طال و نقره ندارد
و برنز

خاندان باال
سلطنتي

افراد درجه يک 
خاندان سلطنتي

سلطنت و باالنشان تاج
قدرت

تاج، ستاره 
پنج پر

عضويت نسبتا باالطال ندارد
دربار و 
خدمات 
مقامات 
بلندپايه

رجال بلند مرتبه

قدرت و حق متوسطمدال سردار سپه
سلطنت

دايره، تصوير 
شاه، کادر دو 

خوشه

تاريخ 
ضرب

خدمت به متوسطنقره
دربار و 
حکومت

رجال کشوري 
و لشکري

پهلوي
دوم

نشان آريامهر 
(شاه حسيني، 

(۱۳۹۵

اقتدار باال
حکومت و 
ملي گرايي

تصوير 
دماوند و 

چهار طرف 
تاج

خاندان باالطال و نقره-
سلطنتي و 

دربار

افراد نزديک به 
سلطنت

شيروخورشيد 
(شاه حسيني، 

 (۱۳۹۵

نشانه ملي باال
سلطنت

شير و 
خورشيد

طال و نقره -
و برنز

خدمات متوسط
دولتي

خادمين کشور

نشان تاج (مخفم، 
(۱۳۴۷

قدرت و باال
سلطنت

تاج شکل 
منتظم

طال برنز -
نقره

خاندان متوسط
سلطنتي و 

دربار

خاندان سلطنتي 
و نزديکان

نشان هفت پيکر 
(حق صفت، 

(۱۳۸۹

ملي گرايانه باال
و باستاني

هفت ستاره و 
تاج در باال

جايگاه باالطال و نقره-
بانوان بلند 
مرتبه دربار

ملکه و بانوان 
دربار

نشان ذولفقار 
(مخفم، ۱۳۴۷)

قدررت باال
نظامي و 

دفاعي

شمشير 
حضرت 

علي وستاره 
پنج پر

عنوان 
ذوالفقار

فتوحات متوسطنقره
نظامي

نظاميان

مدال فرهنگ و 
هنر (حديدي، 

(۱۳۷۵

تمدن و متوسط
فرهنگ 
اسالمي

شکل هندسي 
منظم

خدمات متوسطنقره و برنز-
فرهنگي و 

هنري

هنرمندان و 
نويسندگان

نشان کوشش 
(نجاتي، ۱۳۷۳)

نشانه متوسط
پيروزي و 

بهسازي

دايره 
نشان مهري، 

حاشيه خوشه 
گندم

نشان 
کوشش

خدمات باالنقره 
شهري و 

دولتي

شهردار و 
کارمندان دولتي

جدول ٢.  مقايسه نشان های دوره پهلوی، مأخذ: نگارنگان،



وزراي ذيربط و تصويب هيأت وزيران، اعطا مي نمايد. اين 
نشان ها ترکيبي از نماد نشان و لوازم جانبي آن هستند 
که با عنوان نشان افتخار شناخته مي شوند. دريافت کنندگان 
اجازه خواهند داشت که اين نشان ها را بر روي لباس خود 
مطابق دستورالعمل خاص هر نشان نصب کنند. مدال هاي 
جمهوري اسالمي تنها از فلزات قيمتي تهيه شده و در مقايسه 
با دو دوره قبل کمتر ويژگي اشرافيت را نشان مي دهند، 
هرچند معموال به همراه نشان به دارنده آن تعدادي سکه 

بهار آزادي بعنوان جايزه نقدي اعطا مي شود.
  اين نشان ها بر اساس مصوبه هيات دولت و آئين نامه 
اي که در مرکز پژوهش هاي مجلس تدوين شده است، و بر 
اساس شان اهدا و قوانين مربوط به نحوه تخصيص مدال ها 
اهدا مي شوند. مثال نشان فتح که از ۳ برگ درخت نخل و 
گنبد مسجد جامع خرمشهر و نيز پرچم جمهوري اسالمي 
ايران الهام گرفته شده است، نماد  فتح خرمشهر است که 
در سه درجه تهيه شده که به فرماندهان اين عمليات و ساير 
عمليات هاي موثر اهدا مي شود. از زماني که حضرت آيت 
اهللا خامنه اي، فرماندهي کل قوا را بر عهده گرفته اند، ايشان 
اين نشان به  به اعطاي  اقدام  بنا به مناسبت هاي مختلف 
فرماندهان عالي رتبه و رزمندگان نيروهاي مسلح کرده اند، 
که اولين آن، روز ۵ مهرماه سال ۱۳۶۸ بود. در آن  روز که 
ششمين روز از هفته دفاع مقدس محسوب مي شد، ۵۴ نفر 
ازفرماندهان سپاه و ارتش  ايران که نقش مهمي در عمليات 
بيت المقدس و آزاد سازي خرمشهر در سال ۱۳۶۱ داشتند، 
طي مراسمي به افتخار دريافت نشان فتح از رهبر انقالب 

اسالمي نائل شدند. (حبيبي، ۱۳۶۸: ۳۵)
نشان نصر نيز يکي از نشان هاي افتخار در جمهوري 
به  پشتيباني  و  خدمات  پاس  به  که  است  ايران  اسالمي 
پشتيباني،  فعاليت هاي  رزمي،  در خدمات  مؤثر  نيروهاي 
ايثارگران، جانبازان تعلق مي گيرد. از جمله افراد دارنده اين 
نشان مي توان به حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني، 
که به خاطر مسئوليت ستاد پشتيباني جنگ از طرف رهبر 
معظم انقالب، شايسته دريافت نشان درجه يک نصر شناخته 

شد، اشاره کرد. در دوم خرداد ۱۳۷۹، همزمان  با فرارسيدن  
حضرت   خرمشهر،  فتح   و  بيت المقدس   عمليات   سالروز 
فرمانده   و  اسالمي   انقالب   معظم   رهبر  خامنه اي   آيت اهللا  
کل  قوا به  جمعي  از فرماندهان  و مسؤوالن  پشتيباني  دفاع  
مقدس  نشان  "درجه  يک  نصر" اعطا کردند. ديگر نشان هاي 

اهدايي جمهوري اسالمي به ترتيب تقدم عبارتند از: 
افراد  و  نظام  سران  مختص  كه  عالي  نشان هاي   – الف 
انقالب   » نشان  نشان ها  اين  برترين  مي باشند.  برجسته 
اسالمي» است، كه براي هر دورة رياست جمهوري يك 
عدد است و پس از تنفيذ حكم رياست جمهوري، به وي 
در  که  اسالمي  عالي جمهوري  نشان هاي  مي گيرد.  تعلق 
تصوير شماره شش آمده اند، به ترتيب ارجحيت به شرح 

زير مي باشند:
۱- انقالب اسالمي

۲- استقالل
۳- آزادي

۴- جمهوري اسالمي
ب - نشانهاي تخصصي كه شامل نشان عدالت و لياقت 
اين  مي  باشند.  دانش  نشان  و  پژوهش  نشان  مديريت،  و 
نشان ها اغلب به متخصصان رشته هاي مختلف و يا مديران 

خبره و دانشمندان اعطا مي شود. 
ج - نشانهاي عمومي مانند نشان هاي تصوير ۷، كه شامل 
نشان فرهنگ و هنر، نشان تعليم و تربيت، نشان ادب پارسي، 
نشان ايثار، نشان شجاعت، نشان كار و توليد، نشان خدمت، 

نشان سازندگي و... است. (حبيبي، ۱۳۶۸: ۷-۵)

و  پهلوي  قاجار،  دوره  نشان هاي  و  مدال ها  مقايسه 
جمهوري اسالمي

با توجه به آنچه تا اينجا بيان شد، مشخص شد که 
برخي  همچنين  و  پهلوي  و  قاجار  نشان هاي  از  تعدادي 
نشان هاي تخصصي دوره پهلوي و جمهوري اسالمي در 
نامشان با هم مشابهت داشتند، همچنين برخي از نشانه ها 
و عالئمي که در اين مدال ها به کار برده مي شدند مشابه 

تصوير ٦. نشان هاي عالي جمهوري اسالمي، به ترتيب از راست به چپ؛ نشان انقالب اسالمي، نشان استقالل، نشان آزادي، نشان جمهوري 
اسالمي

بررسي سير تحوالت تجسمي مدال  هاي 
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شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۴۹

فصلنامة علمي نگره

تصوير٧. نشان هاي عمومي جمهوري اسالمي؛ از راست به چپ نشان اميرکبير، نشان صنعت نفت و نشان سي امين سالگرد انقالب

در  نشان  اعطاي  مناسبت هاي  و  مراتب  و  بودند  يکديگر 
اين سه دوره مشابهت هايي داشته اند، چنانچه در هر سه 
دوره براي اعضاي بلندپايه و سران کشور و نيز برخي 
از مقامات خارجي و همچنين براي برخي دستاوردهاي 
نظامي، افتخارات ملي، دستاوردهاي علمي و فرهنگي هنري، 
نشان هايي در نظر گرفته مي شده است، براي بررسي دقيق 
به  در جدول شماره چهار  و شباهت ها  تفاوت ها  اين  تر 
مقايسه عنوان و رتبه نشان ها، شکل و قاب کلي نشان، ويژگي 

غالب معنايي، عالئم و نشانه ها، تناسب و محتواي متون 
مناسبت  و  معيار  نشان ها،  ارزش  و  جنس  نشان،  روي 
و  نشان ها  طرح  و  شکل  خالقيت  و  تنوع  نشان،  اعطاي 
کار  به  منظر  از  نشان ها  زيباشناسي  و  تناسب تجسمي 
و  قاب  با  محتوا  تناسب  تجسمي،  قواعد  و  اصول  بردن 
عناصر به کار رفته، انتخاب نوع حاشيه، نوع تزئينات و... 
پرداخته مي شود تا از اين طريق به مقايسه اي دقيق تر در 

اين مقوله پرداخته شود. 

دوره 
مربوطه

رتبه تصوير نشانعنوان نشان
نشان

ويژگي غالب 
معنايي

عالئم و 
نشانه ها

متن روي 
نشان

تناسب جنس
تجسمي

افراد مشمولمناسبت اعطا

جمهوري 
اسالمي

نشان 
بازگشت امام 
خميني(ره) 
سال ۱۳۵۷

نسبتا 
باال

يادمان واقعه 
حماسي

دايره، خط 
نستعليق

بازگشت 
مرجع 

عاليقدر 

نسبتا برنز
پايين

بازگشت امام 
به وطن

مناسبتي

مدال يادبود 
سپاه پاسداران 

سال ۱۳۶۶

نسبتا 
پايين

دايره، يادمان نظامي
تصوير 
رزمنده

اهدايي سپاه 
پاسداران

تقدير از متوسطبرنز
رزمندگان

پاسداران و 
رزمندگان

مدال امام 
خميني سال 

۱۳۶۹

بزرگداشت متوسط
حاکميت 

کاريزماتيک

دايره، 
تصوير امام

بزرگداشت متوسطبرنز-
سالگرد فوت 

امام

مناسبتي

نشان انقالب 
اسالمي سال 

۱۳۷۶

شمسه، ماهيت اسالميباال
مرکز آرم 
اهللا، با ۱۴ 
شکل گل 

الله

نسبتا طال-
باال

اهدايي در 
مراسم تنفيذ

روساي 
جمهور

جدول٣. مقايسه نشان های دوره جمهوری اسالمی، مأخذ: نگارنگان.



دوره 
مربوطه

رتبه تصوير نشانعنوان نشان
نشان

ويژگي غالب 
معنايي

عالئم و 
نشانه ها

متن روي 
نشان

تناسب جنس
تجسمي

افراد مشمولمناسبت اعطا

جمهوري 
اسالمي

نشان استقالل 
سال ۱۳۷۸

مقاومت و باال
پايندگي

فرم سرو، 
مرکز آرم 

اهللا، با شکل 
ختايي

خدمات مهم باالطال -
به نظام

معاونان و 
هيات دولت 

و...

نشان آزادي 
سال ۱۳۸۰

نسبتا 
باال

اسم ا...، افتخار و غرور
فرم اسليمي 

تزئيني

روکش ا...
طال

خدمت در باال
راستاي 

اهداف نظام

افراد شايسته 
دارنده يکي 

از نشان هاي 
عالي 

نشان 
جمهوري 

اسالمي سال 
۱۳۸۵

نسبتا 
باال

شمسه، اسم ماهيت اسالمي
ا... در مرکز

طال و ا...
نقره

خدمات متوسط
اجرايي 
سياسي

سياستمداران 
و مقام هاي 

داخلي و 
خارجي

نشان پژوهش 
سال ۱۳۷۸

نسبتا 
باال

شمسه، -
خورشيد 

مرکزي

طال و -
نقره

پژوهش هاي پايين
مهم و توسعه 

اي

دانشمندان 
و محققان 

برجسته

نشان فتح سال 
۱۳۶۸

مقاومت و باال
پايداري

فرم درخت 
نخل

طال- فتح، ا...
نقره- 

برنز

موفقيت هاي متوسط
جنگي و 

دفاعي

نظاميان و 
فرماندهين 

قوا

نشان شجاعت 
سال ۱۳۷۵

شعله آتش، افتخار و غرور باال
گلهاي ختايي 

و گل شاه 
عباسي

طال- -
نقره- 

برنز

انجام باال
ماموريت 

براي کشور

ورزشکاران 
برجسته، 

ديپلمات ها و..

ادامه جدول٣.

جدول٤. مقایسه نشان های قاجار، پهلوی و جمهوری اسالمی، مأخذ: نگارنگان.

دوره 
مربوطه

شکل و قاب عنوان  نشان ها
کلي 

نشان ها

ويژگي 
غالب 

معنايي

عالئم و 
نشانه هاي 

پرکاربرد

 متون 
روي 
نشان

جنس و 
ارزش 

نشان ها

تناسب 
تجسمي
نشان ها

تنوع و خالقيت 
شکل و طرح 

نشان ها

معيار و مناسبت 
اعطاي نشان ها

نشان شير قاجار
و خورشيد، 

ذولفقار و تاج 
مشابه پهلوي

غالب نشان ها 
شکل دايره، 

ستاره چند پر 
دارند

تاکيد بر 
جالل و 
شکوه 

سلطنت و 
قدرت نظامي

شير و 
خورشيد، 
ذولفقار، 

شمسه

نام 
سلطان و 

مدح او

بسيار گران 
قيمت، عموما 
طال با الماس 

و سنگهاي 
قيمتي

بادرنظر 
گرفتن 
جوانب 

تجسمي 
درسطح 
متوسط 

هستند

شباهت اکثر 
مدال ها و 

خالقيت و تنوع 
کم در طراحي و 

ساخت آنها

عموما به خاندان 
سلطنتي و 

براساس 
روابط تعلق 
مي گرفته اند. 

بررسي سير تحوالت تجسمي مدال  هاي 
افتخار از دوره قاجار تاکنون/ ٧٩- ٩٣
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نتيجه
مدال ها با نمادها و نشانه هاي ايده ئاليستي و فرهنگ فئودالي در ارتباط هستند. اين اشيا نشانه غرور، 
افتخار و وابستگي به پول و قدرت بوده و چه در تزئينات و نقوش مندرج در آنها، و چه در جواهرات و 
مواد به کار رفته در ساختشان مي توان اين موضوع را مشاهده نمود. نمادها و نشانه هاي به کار رفته 
در اين اشيا که به طور غالب نشان شير و خورشيد، کوه دماوند، شمشير، نماد کشور، تمثال سران 
کشور و... مي باشند، بيش از هر چيز با مفاهيمي مانند غرور، قدرت، افتخار، مليت و... در ارتباط هستند. 
در مقايسه مدال هاي سه دوره مي توان به اين نکته پي برد که مدال هاي قاجار از نظر مادي ارزشمندتر 
بوده و جواهرات گران قيمت تري در آنها به کار برده مي شده است، و پهلوي و جمهوري اسالمي به 
ترتيب در مکان هاي بعدي از اين نظر قرار مي گيرند. از نظر نشانه هاي به کار برده شده در مدال ها، 
در دوره پهلوي جنبه ملي گرايي بيشتر بروز داشته و نمادهاي مرتبط با ملي گرايي مثل فروهر، کوه 
دماوند، تخت جمشيد، و نشانه هاي باستاني ايراني به جا مانده از دوران مادي، هخامنشي و ساساني 
بيشتر ديده مي شوند، در حالي که در مدال هاي قاجاريه بيشتر نشانه هاي مرتبط با قدرت، نمادهاي 
اسالمي و اسامي و تصاوير ائمه، نوشته نام شاه و شعرهاي در مدح دربار به چشم مي خورد. نماد 
شير و خورشيد در هر دو دوره مشترک بوده ولي در دوره قاجار غالب است و تصوير محوري 
اکثريت مدال ها است. در نشان هاي دوره جمهوري اسالمي نيز نشانه هايي چون آرم اهللا، تصوير سران 
کشور، نشانه هاي گرافيکي مرتبط با موضوع چون آتش، درخت نخل و سرو ديده مي شود. در اين 
دوره نيز مانند دوره قاجار نمادهاي مذهبي زياد به چشم مي خورند. همچنين تمثال سران کشور در 
هر سه دوره نقش مي شده است. ولي در دوره پهلوي چهره ملکه نيز بر مدال ها نقش مي بسته که در 
مدال هاي دوره قاجار و جمهوري اسالمي ديده نمي شود. به طور کلي مي توان گفت مدال هاي پهلوي به 
لحاظ تنوع نقوش و مضمون متنوع تر بوده و مدال هاي قاجار به لحاظ قيمت مادي و جواهرات به کار 

جدول٤. مقایسه نشان های قاجار، پهلوی و جمهوری اسالمی، مأخذ: نگارنگان.

دوره 
مربوطه

شکل و قاب عنوان  نشان ها
کلي 

نشان ها

ويژگي 
غالب 

معنايي

عالئم و 
نشانه هاي 

پرکاربرد

 متون 
روي 
نشان

جنس و 
ارزش 

نشان ها

تناسب 
تجسمي
نشان ها

تنوع و خالقيت 
شکل و طرح 

نشان ها

معيار و مناسبت 
اعطاي نشان ها

شيرو خورشيد،پهلوي
ذولفقار و تاج 
مشابه قاجار 
و نشان هاي 

عمومي چون 
دانش

 و فرهنگ 
مشابه جمهوري 

اسالمي

تنوع قاب و 
شکل

 در دوره پهلوي  
اول کم است و 
نشان ها مشابه 

قاجار است، 
در دوره دوم 
تنوع بيشتري 
ديده مي شود

تاکيد بر 
قدرت و 
حقانيت 

حکومت و 
ملي گرايي

شير و 
خورشيد، 

دماوند، 
تاج، اماکن 

ملي

نوشتار 
کم، نام 

شاه، 
مناسبت 

اعطاي 
نشان

فلزات 
گرانبها چون 

طال و نقره 
و در برخي 

نشان هاي 
عالي 

سنگهاي 
قيمتي 

عموم آثار 
از نظر 
تناسب 

تجسمي 
نسبتا باال 

ارزيابي 
مي شوند

خالقيت و تنوع 
در دوره پهلوي 

اول کم، و در 
دوره پهلوي 
دوم مناسب 

است

قسمتي براساس 
وابستگي با 

خاندان
سلطنتي و 

بخشي  براساس 
شايستگي  اعطا 

مي شده است

جمهوري 
اسالمي

نشان هاي 
عمومي 

چون دانش و 
فرهنگ مشابه

 پهلوي

در اين دوره 
تنوع زيادي در 

شکل 
و قاب نشان ها
 ديده مي شود.

تاکيد بر 
قدرت نظامي 

و دفاعي 
و ماهيت 
اسالمي 
حکومت

نام جالله 
ا...، گل الله 

شمسه، 
نخل، 

سرو، 

مناسبت 
اعطاي 
نشان، 
آيات 
قرآني

فلزات قيمتي 
چون طال 
و نقره و 

برنز، بدون 
استفاده از 
سنگ قيمتي

عموم 
آثار از 

نظر تناسب 
تجسمي 

نسبتا
 باال ارزيابي 

مي شوند

خالقيت و تنوع
 نشان ها در اين

 دوره مناسب
 است.

برخي نشان ها به
 مقامات حکومتي و

برخي براساس
 شايستگي تعلقمي 

گرفته اند.



رفته ارزش بيشتري دارند، مدال هاي جمهوري اسالمي نيز به لحاظ موضوعي بسيار متنوع تر از دو 
دوره ديگر مي باشند. مدال هاي پهلوي بيشتر مرتبط با مضامين ملي بوده و مدال هاي قاجار با مضامين 
دربار و سلطنت پيوند دارند و مدال هاي جمهوري اسالمي بيشتر با مضامين انقالبي، آزادي و مقاومت 
در ارتباط هستند. مدال هاي دوره قاجار عموما تصوير محور هستند، به اين معني که يک تصوير 
مشخص که معموًال  تصوير شاه يا يکي از نمادهاي مرتبط با قدرت است، در مرکز مدال شکل مي گيرد 
و بقيه فرم ها نقش حاشيه را بازي مي کنند و تصوير مربوطه را در بر مي گيرند. همچنين اکثريت قاطع 
مدال هاي قاجار از فرم ستاره چند پر تبعيت مي کرده اند و تعداد پرهاي ستاره به تناسب اهميت مدال 
تعيين مي گرديده است. در سکه هاي قاجار اين مرکزيت معموال از آن عنوان شاه به خوشنويسي است 
و کادر کم عرضي نيز با استفاده از نقوش ساده گياهي يا هندسي در اطراف آن استفاده مي شود. در 
دوره پهلوي تصوير مرکز کمرنگ مي شود و به جاي تصوير شاه از نمادهاي مرتبط با سلطنت پهلوي 
و يا نشانه ها و نوشته هاي ساده مرتبط با اين موضوع استفاده مي شود و اهميت کادر پررنگ تر از 
محتواي مرکزي مي شود. در ابتداي پهلوي هنوز شباهت زيادي بين فرم هاي مدال اين دوره با فرم پنج 
پر و ساختار کلي مدال هاي قاجار ديده مي شود. مدال هاي جمهوري اسالمي نيز در ابتدا به مدال هاي 
قاجار نزديک هستند و اهميت تصوير و نوشته مرکزي در آنها بيشتر است، اما به تدريج تحول يافته 
شکل هاي خالقانه تري مي يابند. در مدال هاي اين دوره از تنوع تجسمي بيشتري استفاده مي شود و 
فرم هاي جديدي در قالب شکل کلي مدال و محتواي آن ظاهر مي گردند. از اين جهت مي توان گفت 
يکنواخت ترين ويژگي هاي فرمي را مدال هاي دوره قاجار داشته اند و متنوع ترين شکل هاي مدال ها را 
در دوره جمهوري اسالمي شاهد هستيم. همچنين مدال هاي پهلوي در برخي موارد تلفيق با تکنيک هاي 
صنايع دستي بومي چون مينا کاري و فيروزه کوبي را به نمايش مي گذارند و در برخي از اين مدال ها 
از تصاوير و بناهاي بومي و ملي مثل سي و سه پل، حرم امام رضا و بانک ملي ايران استفاده شده 
است. در مدال هاي جمهوري اسالمي نيز بخصوص در دهه اخير از تصوير ابنيه ملي و مذهبي استفاده 
زيادي شده  است. از نظر فرم هندسي و بصري نيز مدال هاي قاجار اکثرا به شکل دايره و يا ستاره 
چند پر و گل مي باشند، که تعداد پرهاي ستاره با درجه مدال ارتباط دارد و تنوع ظاهري کمتري دارند. 
ولي مدال هاي پهلوي عالوه بر اين فرم ها از فرم هاي جديدتر و غير هندسي نيز استفاده کرده و برخي 
از تصاوير بدون قاب هندسي تصوير شده و تداوم شکل در فضا ديده مي شود. در مدال هاي اوليه 
جمهوري اسالمي نيز فرم هايي مثل دايره قالب بوده است، ولي در سال هاي بعد تنوع فرمي بيشتر و 
استفاده متناسب تر از عناصر تجسمي به چشم مي خورد. همچنين علي رغم اينکه در اهداي مدال ها در 
همه دوره ها روابط و مناسبات قدرت نقش داشته است و کمتر به کساني که واقعا استحقاق نشان را 
داشته اند مي رسيده ولي در دوره قاجار مدال ها فرمايشي تر بوده و نقش روابط پررنگ تر بوده اند 
ولي در دوره پهلوي و جمهوري اسالمي عالوه بر نقش پررنگ اين دست از روابط، تعدادي از مدال هاي 

خدمات شهري و هنر و علم و... به کساني که استحقاق بيشتري داشته اند تعلق مي گرفته است.
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Apart from their historical importance, medals are an important symbol of arts for Iranian over the 

last few centuries. The first important aspect of the medals is their long durability enabling them to 

carry arts and cultural traditions from many centuries to the Qajar era. A study about these historical 

artworks is essential due to their visual, decorative, symbolic and conceptual features, which can 

be classified into two groups including the jewelry and coinage. The medals are important in 

terms of their artistic style derived from the contemporary Iranian art. The production of medals 

was prospered from Qajar dynasty that provided a proper condition to study the visual evolution 

of properties of Iranian medals from the Qajar dynasty until now. A comparative study of medals 

from Qajar, Pahlavi and the Islamic Republic can identify the similarities and differences among the 

various cultures and arts of these periods in the history of Iran. One of the main goals of this study 

is to investigate the procedure of visual changes in the medals of the honor to understand the depth 

of Iranian artworks during the three mentioned periods. In this study, we address the following 

question that “what visual evolution in the medals of honor has occurred from Qajar to Pahlavi and 

carried to the Islamic Republic period? In addition, what are the visual similarities and differences 

in Persian artworks during the recent eras?” In this work, an analytical and descriptive method 

was developed through an extensive literature review as well as Persian museums samples. The 

visual principles and rules which considered to create the apparent characteristics of medals were 

used to analyze the artworks. The results of this study showed more uniform shape and decoration 

for Qajar medals, which contained remarkable similarities in terms of their title. A special variety 

in the engraving and decoration of Pahlavi medals was observed, including similar symbols with 

that of the Islamic Republic. In the Islamic Republic era, diversity in the shape of the medals has 

appeared in addition to the several engraving and decoration patterns. There are many differences 

between the symbols of this period and the previous ones. 

Key words:  Medals of Honor, Qajar dynasty, Pahlavi, Islamic Republic.
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