
  مدال

مدال قطعه فلزي است كه به شكلهاي مختلف ساخته مي شود و در برابر خدمات اشخاص يا 

براي احترام و قدرداني از دانشمندان به آنان داده مي شود و آن را در بعضي مواقع جلو سينه خود 

  .فرهنگ عميد/مي زنند

ر مدالي از بهرام سوم در سالهاي اخي. سابقه مدال در ايران به روزگار پيش از اسالم بر مي گردد 

  :ساساني كشف شده است كه مشخصات آن در مجله بررسيهاي تاريخي چنين ياد شده است

مجله /»سانتيمتر است 13گرم و قطر بزرگش  290اين مدال سيمين به شكل بيضي و به وزن «

  .بررسي هاي تاريخي،معرفي يك اثر مهم تاريخي

و آنچه مدال در دسترس مانده به دوره قاجاريان ليكن جز اين مدال،مدال ديگري شناخته نيست 

  .تعلق دارد

در دوره قاجاريه از آقا محمد خان قطعه اي زرين به شكل مربع و به ارزش يك هزار تومان 

برخي از نويسندگان بر اين عقيده اند كه آن قطعه ،از سكه هاي آقامحمد .برجاي مانده است

آقامحمد خان سكه هاي ديگري از اين دست دارد كه  .خان بوده و گروهي آن را مدال مي دانند 

  .در فصل پنجم بدانها اشاره مي شود

نخستين مدالي كه در زمان فتحعلي شاه به صورت رسمي ضرب شد، مدال شير و خورشيد بود 

  .188،ص6مجله بررسي هاي تاريخي،ش/كه نقش شير و خورشيد بر آن ديده مي شود

واز اين بابت در خور توجه است كه اين مدال » ظفر«ت به نام مدال ديگري از اين پادشاه باقيس

نچاي ادر پايان جنگ ايران و روس كه منتهي به شكست ايران و برقراري عهدنامه ننگين تركم



در اين دوره عباس ميرزا وليعهد فتحعلي شاه نيز به .و پخش گرديد شد،به نام پيروزي ضرب

  .كه يك مدال نظامي بوده ،اقدام نموده است»نشان جالدت« ضرب

وي ،قانوني براي مدال وضع نمود كه در سخن از  اعظممد شاه ،ميرزا آقاسي صدرزمان مح در

از اين دوره تا پايان عهد قجر همه پادشاهان .سكه هاي اين پادشاه شرح قانون مزبور،مذكور است

  .قاجاريه مدالهايي ضرب نموده اند كه در فصل پنجم از آنها سخن گفته ايم

  :آمدنشان به هفت دسته جداگانه تقسيم مي شوندمدالهاي قاجاري بر حسب انگيزه پديد 

د،مدال يمدالهاي نظامي،مدالهاي غيرنظامي،مدالهايي كه به مناسبت سالگرد ها ضرب مي گرد

دين شاه ضرب شده ،مدالهايي كه به المدارس،مدالهايي كه به مناسبت مسافرت هاي ناصر

ازديد هاي شاهانه ضرب مناسبت كشف معادن زر ضرب گرديده است،مدالهايي كه به مناسبت ب

  .مجله يغما،رابينو بور گوماله ،ترجمه جهانگير قائم مقامي/مي گرديد

  


