
 ها یهخامنش ۀ دور انی ها تا پا ییا یها و آر یالمیاز ا  رانیا خ یطرح درس تار 

   ی شرکت در کالس ها  یدر ط  انیشود. دانشجو  یم  ل یدرس چهار واحد است و در هر هفته دو جلسه تشک  نیا

تمدن     یو فرهنگ  یاس یتمدن در آن آشنا شوند و تحوالت س  ی ریشکل گ یو چگونگ  رانیدرس، با فالت ا نیا

ها آشنا    ییایمهاجرت آر سو سپزردشت    نییرا درک کنند. با آ  الم، ی تمدن ا  ژهی که به وجود آمدند به و   ییها

دولت ها را در    نیکنند و نقش ا ن ییرا تب ی ماد و هخامنش ی دولت ها ی اجتماع یاس یشوند. بتوانند تحوالت س 

 کنند. ف یوجهان آن روز درک و توص ران یو تمدن ا خیتار

 اتیکل

 . رانیا یو جهان آب و هوا  ران یا خیتار ماتیتقس

 ران یا یع یطب یا یجغراف ران،یا فالت

 ران یجامعه و تمدن ا شیدایپ

 الم یا

 قلمرو مشخصات، نژاد ا،یجغراف

 ها  یگوت   -آوان  سلسله

 فترت دوم  انیکاس   -ی اپرت -یمشکیس  سلسله

 یهلگ  گیسلسله ا -لیهورپت

 ها ی شوتروک سلسله

 نو  المیا

 ن یالنهر نیوب  المیا

 نید  -زبان وخط  - حکومت ۀ نحو

 ی هنر ومعمار -قانون -یمراسم مذهب   -معابد  -کاهنان

 زردشت  -ها ییایآر

 ییاقوام هند و اروپا یۀاول نیو سرزم خاستگاه

 ران ینام ا -جیرانو یا -مهاجرت ریمس  -رانیها به ا ییایآر مهاجرت

 اورارتوها-انیریمیک -سکاها



 رانی ا ۀاو بر جامع  ر یو تاث زردشت

 مادها

 پادشاهان  -قلمرو -نام

 ش یفرورت –  ااکوید -مانناها

 گویشتو یا -هوخشتره

 هنر، خط و زبان، سپاه     -باورها و اعتقادات مادها ،یاجتماع طبقات

 ها یهخامنش

 و شعبات   لیقبا  -هی اول یسکونت گاه ها -منشاء

 اقدامات کوروش  ر، یکوروش کب دنیو به قدرت رس  ه یکمبوج خاندان

 مصر  – ه یکمبوج

 وش یدار

 ارشا یخشا

 اول  ریاردش 

 دوم   وش یدار  -انیسغد  - دوم یارشایخشا

 ونانی  - سوم ر یاردش  - دوم ریاردش 

 ان یحکومت هخامنش یفروپاش   -اسکندر -سوم  وش یدار

 ی سازمان ادار ن،ید  قانون،

 قضاوت  -وسپاه  ارتش

   یخبر نظام ،  زبان  و  خط  – هنر

 تیوترب م یاقتصاد ، تعل ، یشمار گاه

 منابع

 الم یا

 تهران: دانشگاه تهران.   ،یانیب ن یریش  ۀترجم  الم،یا خی(تار1372)ریپ ه، یآم



، تهران:  157تا 127باستان، ج اول، ص  رانیا خی( تار1377()گرانیمحمود و د  ان یری)حرسندگانینو ۀمجموع

 سمت. 

 .یتهران: نشر دانشگاه  الم،یو تمدن ا خی( تار1370) وسفی دزاده، یمج

 .یو فرهنگ  ی تهران: علم  ا،یروزنیف  روز یف  ۀترجم  الم، یا ۀگمشد   یای( دن 1371والتر) نتس،یه

 زردشت  -ها ییایآر

 انتشار. یو حکومت، تهران: سهام سنا ی(. زردشت، مزد1381)نیجالل الد  ،یانیآشت

 .نی(. زبان،فرهنگ، اسطوره، تهران: مع 1390ژاله) آموزگار، 

 .یتهران: نشر علم ران،یا ریاساط خی به تار ی (. نگاه 1388)  روس یس  سا،یمهرداد. شم بهار،

 تهران: ققنوس.   ،یعسکر بهرام  ۀترجم  ان،ی(. زردشت1383)یر م س،یبو

 .شاهی عل ی زاده، تهران: صف یصنعت  ونیهما ۀ زردشت، ترجم شی ک  خی(. تار1377) ـــــــــ

 از اسالم، به کوشش ژاله آموزگار، تهران: سخن. ش یپ رانیا اتیادب خی(. تار1376احمد) ،ی تفضل

 بابل.  ی زردشت، بابل: کتابسرا ی زندگ ۀ (. اسطور1370احمد، ژاله آموزگار) ،ی تفضل

 تهران: دانشگاه تهران.  ج،یرانوی(. ا1374بهرام) ، یوش   فره

 تهران: مولف.   ران،یو نام ا خینو به تار ی نامک، نگرش  ران ی(. ا1373امان اله) ،یقرش 

 . رمند یاله صفا،  تهران: ه ح یبرگردان ذب م، یقد  ران یدر ا ی (. مزدا پرست1376سن، آرتور)  نستیکر

تهران: انجمن   ا،یمسعود رجب ن  ۀ ترجم ،ییدر مسئله هند و اروپا قاتی تحق  خچه ی (. تار1353پ) جیمالور

 باستان. ران یفرهنگ ا

  127باستان،ج اول، از ص اول تا  رانیا خی(. تار1377()گرانیمحمود و د  ان یری)حرسندگانینو ۀمجموع

 تهران: سمت.

 یو هخامنش ماد

 باستان، تهران: سمت. رانیدر ا ی اس یس  ۀشی(. اند 1397روح اله)  ،یوند، شجاع. اسالم  احمد 

 .نایمحمد مقدم، تهران: ابن س   ۀترجم ،یهخامنش یشاهنشاه خی(. تار1340)اومستد 

سمسار، جلد اول ودوم،   یمهد   ۀاز کوروش تا اسکندر، ترجم ان یهخامنش ی(. امپراطور 1378)ریپ ان،یبر

 .. ابیتهران: زر



 تهران: سمت. ان،یهخامنش انیتا پا ران یها به ا  ییایباستان، از ورود آر رانیا  خی(. تار1385)نیریش  ،یانیب

 زاده، ج دوم،تهران: قدس.   یصنعت ون یهما ۀ ترجم ان،ی(. هخامنش 1375)یمر  س،یبو

 . نایباستان، تهران:کتابخانه ابن س  رانی(. ا1344( )رالدولهیحسن)مش ا،یرنیپ

و   یارباب، تتهران: علم ی روح ۀترجم ،یپادشاهان هخامنش نیدر دوران نخست ران ی(. ا1373)فیدانداما

 .یفرهنگ 

 پور، تهران: نشر گستر.  یال نبکم ر یم ۀترجم ان، یهخامنش یاس یو س   یاقتصاد خی(. تار1366)ـــــــــ

 . یو فرهنگ   یکشاورز، تهران: علم  می کرۀماد، ترجم  خی(. تار1377ا.م.) اکونوف،ید

 نور.  امیتهران: پ ،یدوره هخامنش  انیتا پا هاییایو آر ها یالمی(. ا1391)زیپرو  ،یرجب

، تهران دفتر  150تا   1قبل از اسالم، از ص  رانیا یاجتماع یاس یس  خی(. تار1365)نینژاد، غالمحس زرگر

 آموزش و پرورش. ی زی برنامه ر

 . ریرکبیقبل از اسالم، تهران ام ران یمردم ا  خی(. تار1364)نیکوب، عبدالحس نیزر

،سال  1شماره  ،یمرکز نشر دانشگاه خ،یو تار یدوره ماد، مجله باستانشناس  ی(. وارس 1372)اریکام ،یعبد 

 و زمستان.  زییهشتم پا

و   ی، تهران: علم219تا  1از ص  ا،یمسعود رجب ن  ۀ ترجم  ران،یا یباستان راث ی(. م1373) چاردیر  ،یفرا

 .  یفرهنگ 

 . یثاقب فر، تهران: جام یمرتض ۀترجم  ان، یهخامنش ۀدور   ران یا خی(. تار1385)جیکمبر

و   ی، تهران: علم225تا  1از ص  ن،یمحمد مع  ۀاز آغاز تا اسالم، ترجم  رانی(. ا1372رومن )  رشمن،یگ

 .یفرهنگ 

و   ی ، تهران: علم285تا 75ص    ا،یمسعود رجب ن  ۀترجم  ران، یا یباستان خی(. تار 1380) چاردیر  ،یفرا  نلسون

 .یفرهنگ 

ثاقب فر، از   ی ترجمه مرتض الد،یپس از م  650تا   الدی از م شیپ 550باستان از   رانی(. ا1386)وزف ی  سهوفر،یو

 ، تهران: ققنوس.153تا  1ص 

 . ریرکب ی، تهران: ام117تا   1حسن انوشه، از ص  ۀ ترجم ، یرانیو تمدن ا ران ی(. ا1375کلمان)  هوار،

 

 


