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که هم اکنون از محضر خوانندگان و  "مطالعات ایران کهن"نخستین شماره دوفصلنامه 

گذرد حاصل تالش جمعی از های تاریخی میبه مباحث پژوهشمند پژوهشگران عالقه

بررسی پژوهشگران این حیطه و گروهی از متخصصان و پژوهشگران تاریخی است که در نقد و 

 اند.و داوری مقاالت هیات تحریریه مجله را یاری نموده

نخستین شماره مجله شامل هفت مقاله پژوهشی است که به ترتیب توالی تاریخی دوره ایالم 

 گردد.ماد و هخامنشی و ساسانی را شامل می –باستان 

یان است مقاله نخست ترجمه ای از مقاله داندامایف پژوهشگر شناخته شده تاریخ هخامش

که در بردارنده نکات مهمی درباره ساختار دربار شاهنشاهی ماد و هخامنشیان است . این مقاله 

مانویان چگونه "مقاله دوم با عنوان توسط آقای منصور حمداهلل زاده به فارسی ترجمه شده است. 

ند و نگارنده این سطور است که به رو اسدیپژوهشی مشترک از آقای وحید  "زندیک شدند؟

 پردازد.گاه رسمی روحانیت زردشتی و پادشاهان ساسانی میدتبدیل مانویان به زندیک در دی



 

مقاله سوم از خانم شهرزاد ساسانپور به بحث روابط اقتصادی و سیاسی ایران و چین در عصر 

ساسانی پرداخته است . مقاله چهارم از خانم لیال شامیری نگاهی است به سیاست مهم هخامنشیان 

رواج خطوط متفاوت در قلمرو گسترده شاهنشاهی هخامنشیان. مقاله پنجم مقاله پژوهشی در 

چهری و خانم فتانه رحیمی در باره معرفی قنات کهریز چهر در منطقه بیستون کرمانشاه محمد قبال

است. با توجه به رویکرد هیات تحریریه مجله به بهادادن به مقاالت مرتبط با تاریخ محلی و 

شود. مقاله ششم مقاله ای از آقای دکتر مهرداد ثار تاریخی، از انتشار این مقاله استقبال میمعرفی آ

پردازد درخت بر مهرهای ایالمی می نوری مجیری است که به بررسی و تحلیل نقوش درخت بز و

تواند اطالعات ارزشمندی از . آنچه مسلم است مهرها از جمله مهم ترین آثاری است که می

از آقای دکتر محمد ملکی، نگاهی عالمانه تمدن های مختلف را در بر داشته باشد. مقاله هفتم هم 

 به نقش مهم مسیحیان نسطوری در جامعه ساسانی و عصر خسروپرویز است.

مورد توجه پژوهشگران  "مطالعات ایران کهن"رود نخستین شماره مجله در پایان امید می

داند از تمامی بزرگوارانی که در انجام مراحل رشته تاریخ قرار گیرد. نگارنده بر خود وظیفه می

اری کنم. امیدوارم در زمختلف انتشار مجله به خصوص داوری مقاالت ما را یاری کردند سپاسگ

 های مجله باشیم.ادامه شاهد انتشار سایر شماره
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