
  
  انیھخامنش زمان در رینشان تقد مروج و یسکھ 

  
 کھ ندبود انین کسیاول )م. ق ۴٨۶- ۵٢٢( یوش ھخامنشیو دار یم کوروش ھخامنش. ق ۵۴۶سال 

سکھ  آنھا. نداقدام نمود دانشمندان آن عصر سپھ ساالران و از یقدردان مدال بخاطر بضرب سکھ و

 ۶/۵گرم و  ۴١/٨ب بھ وزن یبھ ترت Siglosگلس یس ایو شکل  Daricک یھاى طال و نقره بنامھاى در

زه خنجرى را یوش سوم بدست آمده است کھ بجاى نین سکھ اى از داریھمچن. ندگرم ضرب نمود

قدرت مالى . معروف بوده است یبنام سکھ ھاى شاھ یھ ھخامنشیسکھ ھاى اول. بدست گرفتھ است

ک یکرده است یکار م شیاردوکھ براى  یجرخا سرباز ھر کھ مزدیاد بوده بطوریار زیان بسیھخامنش

  . نموده استیم یقدردان خدمت بھتر ن سکھ ھا بخاطریبا ا در ماه بوده است و )کیدر(سکھ طال 

  انیزمان اشکان در رینشان تقد مروج و یسکه 

  

اشک یا اسک یا ارشک از مردمان . اولین پادشاه اشکانی است کھ حکومت اشکانیان را تأسیس کرد

ھای  افسانھ. او و پدرانش صحرا نشین بودند. بوده است) افغانستان کنونی م ویخراسان قد(پارتیا 



گویند کھ ھنگام نوزادی پدرش او را در پای کوه   عنوان مثال می بھ. باشد زیادی در رابطھ با او می

. است بلندی کھ سر بھ آسمان داشتھ قرار داده و عقابی اورا برداشتھ و در النھ خود بزرگ نموده

موھای سفید و بلند داشتھ و بطور کلی اغلب شواھد بر آنست کھ او را و حتی دیگر شاھان اشکانی را 

فردوسی نیز . باشد ھمان اساطیر و قھرمانان شاھنامھ نشان دھند کھ البتھ بسیار بھ واقعیت نزدیک می

مردمان پارت در برابر  .دانستھ است ن میین سرزمیشاید تنھا انگیزه سرایش شاھنامھ را سر بلندی ا

  . حکومت پارتی اشکانی را تأسیس نمودند ،حکومت بیگانھ سلوکی قد علم نمودند و با یاری اشک

  

سلطنت . م. ق ٢١۴تا  ٢۴٧او پس از برادرش ارشک بھ شاھی رسید و از . دومین شاه اشکانی است

خود بھ شاھان ھخامنشی او را این دو فرزندان فری یاپت بودند کھ اشکانیان برای رساندن نسب . کرد

وی بھ تحکیم موقعیت سیاسی و نظامی دولت جوان اشکانی . دانستند  فرزند اردشیر دوم ھخامنشی می

تیرداد از گرفتاریھای زیاد سلوکیان در مغرب استفاده نموده و گرگان را بھ پارت ضمیمھ . پرداخت

خود را شاه بزرگ  ،م را شکست دادهسپس با دیودوت پادشاه باختر متحد شده و سلوکوس دو. کرد

  . خواند

   

و پس از برادرش فرھاد ) پیش از میالد ١٣٨-١٣٧ تا  ١٧١حکومت از (ششمین پادشاه اشکانی است 

فرھاد یکم با اینکھ دارای فرزندان پسر بود برادرش مھرداد را بھ جانشینی . یکم بھ شاھی رسید

  . ریاپت ھستندمھرداد یکم و فرھاد یکم فرزندان ف. برگزید

  . دیگردیع میافتخارنامھ توز رنامھ ویفرھنگ بصورت تقد شاھان بھ اھل دانش و ین دوره فوتوھایدر



   

  

  



  افغانستان ینشانها و ها مدال

  یکرز حامدامان الله تا  یغاززمان  از

 تا و امان هللا آغاز یزمان غاز افغانستان از در یمدال بصورت رسم ض نشان ویتفو

ن مورد توجھ یدر "طالبان" و ین ربانیصرف حکومت برھان الد(. ادامھ دارداکنون 

   ).نکردند

  :نشانھا مدال ھا و از ینام بعض

  

  احمدشاه بابا  یدولت ینشان عال

  محمد اکبرخان غازی نشان عالی دولتی

 وب خانیمحمد ا غازی نشان عالی دولتی

  امان هللا خان  غازی نشان عالی دولتی

  غازی محمد ایوب خان ولتینشان عالی د

  ربچھ خان یم نشان عالی دولتی

   ین افغانید جمال الدیس یالعنشان 

   یمالل ینشان عال

   یمدال آزاد

  مدال استقالل 

   پھ خاطرخدمت  پو یشھ  د مدال

   ید آزادینشان خورش

  ین هللا خان لوگریام یغاز ینشان عال

  سوم  دوم و –درجھ اول  مدال

   یورزش یمدالھا

   یدرس یلھامدا



   یھنر یمدالھا

  مدال شجاعت 

  بھ خاطر یانمیړ د

   یدولت یرنامھ ھایتقد

  . . .  یومعنو یمکافات ماد

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 



 

 



  

  

  



  

  

 



  

  

 



  

 



  

  رانیا مدال در نشان و

 

 قت در زمان فتحیدر حق ،دھند یشاه قاجار نسبت م یعل نشان را بھ زمان فتح یآغاز و شروع اعطا

 ریبھ نام ش یان نشانیكو با اروپائیجاد روابط نیو ھم ا یرانیاز خدمات مردان ا یقدردان یشاه برا یعل

 ین نشانیش چنیدایزه پید انگیشا. دادند یم ،كردند یستھ میشا یكھ خدمت ید ساختند وبھ كسانیو خورش

ن نشان بھ ین بار ایا نخستیگو. ان بوده استیاز وضع اروپائ یرویران و اروپا و پیان ایآمد و رفت م

شاه  یعل فتح. ده شدران آمده بود دایو ھمراھان كھ از طرف الكساندر اول بھ ا یرمولف روسیجنرال 

  :دیگو یقاجار م

مملكت عقد اتحاد و  یو تعال ین ترقیتام یل ملوكانھ ما فعال بر آن است كھ برایاراده راسخ و م“

د الماس بھ او یر و خورشیك قطعھ نشان شین لحاظ یبد . . . میر ممالك منعقد سازیرا با سا یگانگی

مانھ و ید روابط صمییچ گونھ خدمت در تشیز از ھین ھیكر خود نموده در آتیب پیم كھ زیمرحمت فرمود

  . ماه شوال المكرم یھجر ١٢٣٢سنھ  . . .ن فرو گزار نكند ین دولتیم مناسبات دوستانھ بیتحك



روشن است بھ  یل آن برنگ آبین است و حمایمخصوص وجود سالط ،نشان اقدس مكلل بھ الماس

  . قھ در صدر آنیمھ صورت تاج و جیضم

ر سبز یل آن نشان عبارت از حریمرتبھ وزارت باشند حما یاست كھ تال یخصوص كسانم ،نشان قدس

  . ن آن قرار داده باشندیاز طرف یك سرخیاست كھ خط بار

و  ،ك درجھ از وزراء كمتر باشندیكھ  یر توان و كسانیات و امیمخصوص بھ حكام وال ،نشان مقدس

 ١٣١١سپس در سال . ك سبز باشدیخط بار ن آن بھیاست كھ طرف یر سرخیل آن عبارت از حریحما

  . ا رتبھ در نظر گرفتندید پنج درجھ یر و خورشینشان ش یق برا. ه

   

  نشان نوبل زه ویجا

 



 دیپلم افتخار جایزه نوبل

 

و . ربودن جایزه نوبل باالتزین افتخاری است کھ میتواند در سطح بین المللی نصیب یک دانشمند گردد

نام برندگان جایزه نوبل و سپس اعطای این  معرفی سالھ در ماه دسامبر کھ ھنگامشھر استکھلم ھر 

جوایز نوبل در طی مراسمی . جایزه پر افتخار بھ آنھا میرسد در معرض توجھ جھانی قرار میگیرد

در تاالر  دسامبر ١٠بسیار مجلل و با شکوه و با حضور پادشاه و ملکھ سوئدن ھر سالھ در تاریخ 

تاالری سمبل شھر استکھلم بشمار میرود و بازدید . استکھلم بھ برندگان آن اھدا میگردد تاریخی شھر

مراسم . جھانگردانی کھ از استکھلم دیدن بعمل می آورند قرار دارد" واجبات"در لیست  از آن ھمواره

ھ محلی ک. تاالر شھر استکھلم برگذار میشود" سالن طالیی"و نیز " تاالر آبی"نوبل ھمواره در 

ترین جایزه علمی جھان را دریافت  برجستھ ترین دانشمندان جھان در طی بیش از یک قرن پر افتخار

متر بلندی دارد یکی از بھترین مناظر از شھر  ١٠۶برج تاالر شھر استکھلم نیز کھ . نموده اند

  . استکھلم را در مقابل دید شما قرار خواھد داد

ققین و ادبای جھان کھ افتخار دریافت جایزه نوبل نصیب آنان مح ،در ھر سال برجستھ ترین دانشمندان

شده است در ضیافت مجلل شب نوبل کھ در تاالر باشکوه شھر استکھلم برگزار میگردد جوایز خود 

دیگر اعضای خانواده سلطنتی و مھمانان بلند پایھ از سراسر جھان  ،ملکھ ،را با حضور پادشاه

  . برای برنده ھر رشتھ است میلیون کرون ١٠بنیاد آلفرد نوبل مبلغ  مبلغ جایزه. دریافت خواھند نمود

مراسم ضیافت نوبل از تلویزیون سراسری سوئدن و از دیگر تلویزیونھای دنیا بصورت مستقیم پخش 

مراسم اعطای جایزه نوبل . میگردد و از سایت اینترنتی رسمی بنیاد آلفرد نوبل نیز قابل مشاھده است

دسامبر  ١٠در بخش اول مراسم کھ در بعداظھر روز . در استکھلم در دو بخش صورت میگیرد



میلیون کرونی جایزه را از دست کارل  ١٠لوحھ افتخار و نیز مبلغ ھنگفت  ،صورت میپذیرد برندگان

و تماشایی تر  ری دیدنی تردر بخش دوم کھ برای بسیا. گوستاو شانزدھم پادشاه سوئدن دریافت میکنند

است مراسم ضیافت سطنتنی در تاالر استکھلم است کھ با شرکت مھمانان بلند پایھ از سراسر جھان و 

  . با شرکت برندگان جایزه نوبل و در حضور خانواده سلطنتی سوئدن برگزار میشود

کھ در  ١٩سوئدی قرن  شیمیدان ،آلفرد نوبل. یادآور اھمیت جایزه نوبل است ،صد سال تاریخبیش از 

ربودن آن امروز بزرگترین  پی اختراع دینامیت ثروت ھنگفتی اندوخت و آن را بنیان جوایزی نھاد کھ

آلفرد نوبل منحصرا بھ کاربرد غیر نظامی . آرزوی ھر دانشمند برجستھ در سراسر جھان است

الیت ھای ساختمانی عالقھ مند استخراج مواد معدنی و فع ،اختراع خود در اموری مانند ایجاد کانال ھا

  . بود

ھمچنین بانک مرکزی سوئدن نیز ھر سالھ مبلغی را در اختیار کمیتھ نوبل قرار میدھد تا ھر سالھ بھ 

جوایز نوبل توسط آکادمی نوبل و موسسات وابستھ بھ آن . افراد برجستھ در علم اقتصاد اعطا گردد

 توسط ھیئت علمی و مجوعھ علمی عظیم از جملھ جایزه نوبل در رشتھ طب. تعیین میشوند

بنا بھ  ،فقط جایزه صلح نوبل. نوبل پیشنھاد میگردد بھ آکادمی در استکھلم ھر سالھ" کارولینسکا"

تعیین میشوند انتخاب  یتوسط یک کمیتھ پنج نفری کھ بھ وسیلھ پارلمان نارو ،خواست آلفرد نوبل

حق عضویت در این کمیتھ ) اعضای پارلمانخود  ١٩٧٧و ھمچنین از سال ( اعضای دولت. میگردد

ھرچند کھ آلفرد نوبل جایزه را با این ھدف کھ بھ افراد جوان اعطا شود بنیان گذاشت تا بھ . را ندارند

اما جوایز غالبا بھ اشخاص سالخورده تر بھ خاطر کارھایی  ،این وسیلھ برای آنھا انگیزه ای بوجود آید

. سال بوده است ۶٣میانگین سن دریافت کنندگان تاکنون . ق گرفتھ استکھ در گذشتھ انجام داده اند تعل

 ۵٠با این ھمھ اخیرا روندی در جھت انتخاب برندگان از میان نامزدھای جوانتر کھ میانگین ست آنان 

کوشش کمیتھ از این پس ممکن است مصروف بر این باشد تا افرادی را . سال است پدید آمده است

  . ر جوان باشند کھ بتوانند کار خود را تا مدتی ادامھ دھندانتخاب کند کھ آنقد



  اسکار یزه یجا نشان و

 

ای است کھ ھر سالھ توسط آکادمی علوم و ھنرھای  جایزه اسکار یا بھ طور خالصھ اسکار نام جایزه

جوایز اسکار، پربیننده . شود بھ بھترین اثرھای صنعت سینما اھدا می )AMPAS(تصاویر متحرک 

در ھتل  ١٩٢٩ می ١۶ ،اولین مراسم اسکار در روز پنجشنبھ. جشن سینمایی در دنیا است ترین

میزبان مراسم . برگزار شد ١٩٢٨و  ١٩٢٧روزولت در ھالیوود بھ افتخار فیلمھای برجستھ سال 

  . دمیل بودند داگالس فربنکس و کارگردان ویلیام سی ،بازیگر

این جایزه بریتانیم آب طال شده . است" برای شایستگی جایزه آکادمی"نام رسمی اسکار تندیس کوچک 

کیلوگرم است  ٣٫٨۵و وزن ) سانتیمتر ٢۴معادل (اینچ  ١٣٫۵بر روی یک پایھ فلزی سیاه با بلندی 

کھ نشاندھنده یک شوالیھ است کھ یک شمشیر مبارزان جنگ صلیبی را در دست دارد کھ بر روی 

بازیگران، نویسندگان، کارگردانان، تھیھ : دھد  را نشان مییک حلقھ فیلم ایستاده و پنج حوزه فیلم 

سدریک گیبونز کارگردان ھنری ام جی ام، یکی از اعضای اولیھ آکادمی، . کنندگان و کادر فنی

جورج استنلی مجسمھ ساز طرح گیبونز را با سفال ساخت و . طراحی این جایزه را سرپرستی کرد

در صد  ۵/٧در صد آن از قلع و  ۵/٩٢و این طرح را کھ  الکس اسمیت طرح را با قلع و مس ساخت

باال  ،تنھا چیزی کھ بھ تندیس اسکار از ابتدای ایجاد آن اضافھ شده است. آن از مس بود آب طال داد

در بیوگرافی بت دیویس . اختالفاتی وجود دارد" اسکار"در مورد ریشھ نام . بردن کیفیت پایھ آن است



ار از نام ھمسر اول او یعنی رھبر گروه ھارمونی اسکارنلسون گرفتھ شده عنوان شده کھ او نام اسک

  . است

اجرایی آکادمی بنام مارگارت ھریک است کھ این جایزه  سییرادعای دیگر در این مورد مربوط بھ 

سیدنی اسکالسکی . دید و این تندیس او را بھ یاد اسکارش انداخت ١٩٣١را برای اولین بار در سال 

: این نام را در مقلھ خود آورد حضور داشت و" ھریک"نامھ نویس بود ھنگام نامگذاری کھ یک روز

و " اسکار"در ھر صورت، ھم  ".لقب دادند" اسکار" کارکنان از روی محبت تندیس مشھور خود را"

نشانھای مخصوص و انحصاری آکادمی ھستند و آکادمی در مقابل تھدیدات و یا " جایزه آکادمی"ھم 

. است oscar. comگاه رسمی جایزه اسکار   وب. کند مورد آنھا شدیدا از آنھا حمایت می دعاوی در

توانند بدون اینکھ پیشنھاد فروش اولیھ جایزه را   ھا و نھ وارثان آنھا نمی نھ برنده قانوناً  ١٩۵٠از سال 

شرایط را نپذیرد، در صورتی کھ برنده این . دالر بھ آکادمی بدھند اقدام بھ فروش آن کنند ١بھ قیمت 

ھای  جوایزی کھ تحت حمایت این توافق نامھ نبوده اند، در مزایده. دارد آکادمی جایزه را نگھ می

  . عمومی و معامالت خصوصی بھ قیمت ھای شش رقمی فروختھ شدند

جورج برنارد شاو ایرلندی در سال . تا کنون دو نفر از برندگان جایزه اسکار برنده نوبل نیز بوده اند

جایزه  ١٩٣٨، در سال ١٩٢۵بھ این مھم دست یافت، وی پس از بردن جایزه نوبل ادبیات در  ١٩٣٨

را کسب کرد و ال گور سیاستمدار و فعال محیط زیست آمریکایی کھ  یاسکار بھترین فیلمنامھ اقتباس

اسکار و برای فیلم مستند یک حقیقت آزاردھنده برنده بھترین فیلم مستند از جشنواره  ٢٠٠٧در سال 

بدلیل فعالیتھای بشردوستانھ در جھت حفظ محیط زیست جایزه نوبل را دریافت کرده  ٢٠٠٨در سال 

جایزه  ۴جایزه آکادمی و  ٢٢برنده : والت دیسنی دارای رکورد در دریافت جوایز آکادمی است. است

  . افتخاری آکادمی

بعد از سال  چغلب در ماه مارشود، ا جوایز اصلی در یک جشن کھ مستقیما از تلویزیون پخش می

این جشن بسیار مجلل و با شکوه است . شوند  ھفتھ پس ار اعالم اسامی نامزدین اعطا می ۶مربوطھ و 

روز آماده شده راه  رنگ کھ توسط برجستھ ترین طراحان مد سرخو تمامی مدعوین بر روی فرشی 

صورت زنده و یا ضبط شده این بر اساس تخمین ھا ھر سال بیش از یک میلیارد نفر بھ . روند  می

از آن . پخش شد NBCاز تلویزیون  ١٩۵٣این جشن برای اولین بار در سال . کنند جشن را تماشا می

پخش  NBCو مجددا توسط  ١٩٧١تا سال  ABCو سپس از شبکھ  NBCاز  ١٩۶٠زمان تا سال 

پس از بیش از  .بر عھده گرفت ٢٠١۴پخش این جشن را تا سال  ١٩٧۶دوباره در سال  ABC. شد

برگزاری این جشن بھ اواخر  ٢٠٠۴ریل، در سال اپیا اوایل  چسال برگزاری در اواخر مار ۵٠

ھای   ھمزمانی این جشن با سایر برنامھ تغییر کرد کھ احتماال دلیل آن اجتناب از چفوریھ یا اوایل مار



توسط سازمان  جشن اعطای این جوایز. است NCAAمھم در تلویزیون مانند تورنمنت بسکتبال 

  . شود  امنیت داخلی آمریکا بھ عنوان رویداد ویژه امنیت ملی محسوب می

  یجهان ینشان ها مدال و
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