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   تاریخ در اینترنت

  قسمت دوم
 ۴٨شماره  - ١٣٨٠مھر » کتاب ماه تاریخ و جغرافیا 

  میرھادی حسینی

  عضو ھیأت علمی دانشگاه تربیت معلم  

  

  :ھای تاریخی پایگاه

  :سازمان میراث فرھنگی

فرھنگ و تمدن ایران   نظارت وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی،با ھدف معرفی  پایگاه سازمان میراث فرھنگی در اینترنت،تحت
   ww.iranmiras.org //: http: یت زیر وارد شویدپایگاه،به سا  برای آشنایی با این.باشد می

ھای  آشنایی با بناھای تاریخی ایران،موضوعات فرھنگی، شھرھا،حفاری  در صفحه اصلی این سایت،پیوندھایی برای
  .کنید شناسی را مشاھده می باستان  ھا و گزارشات باستانی،موزه

  :  web stuyپایگاه 

است که بدنبال اطالعات   ھای ارزشمند برای افرادی دایرة المعارف،یکی از سایت  یک ھمچون» web study« پایگاه اطالعاتی
   www.studyweb.com //: http: برای آشنایی با این پایگاه ابتدا به آدرس زیر وارد شوید.علمی ھستند

ھنر،تاریخ و :عبارتند از  تاین طبقا.اند تقسیم شده) Category( در صفحه اصلی این پایگاه،کلیه مطالب علمی در چند طبقه
  .آوری، خانواده،ورزش،تجارت به منابع،ریاضیات،علم،بھداشت،آموزش،فن  فرھنگ،علوم اجتماعی،رجوع

  .مربوط به آن طبقه قرار گرفته است  در ذیل ھر کدام از این عناوین،پیوندھای مھمی

  :ھای باستانی تمدن- ٢تاریخ امریکا -١: عبارتند از) History Cultural( »تاریخ و فرھنگ«پیوندھای ذیل عنوان

،پیوندھایی را  East Middle  سپس در ذیل.روی این پیوند کلیک کنید.کند آشنا می  این پیوند ما را با تاریخ و تمدن مناطق باستانی
ینه تاریخ ایران کلیک کنید تا اطالعات مفیدی را در زم persiaروی پیوند .کنید به آشور،بین النھرین،سومر و ایران مشاھده می

  .به ویژه در دورهء ھخامنشی بدست آورید  باستان

  امپراتوری بیزانس-٣

  تاریخ قرون وسطی-۴

  دورهء پیش از تاریخ-۵

  رنسانس-۶

  امپراتوری روم-٧

  تاریخ جھان-٨



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢ 
 

در ذیل .ده،بدست آوردمختلف رخ دا  ھایی که در مناطق اطالعاتی را در مورد تاریخ جنگ  توان با کلیک روی این پیوند،می:ھا جنگ-٩
،جنگ ) Falkland( جنگ فالکلند -جنگ سرد،چنگ کریمه:،پیوندھایی وجود دارد که عبارتند از wars world the Aroundعنوان 

اینک به صفحه اصلی پایگاه .اول و دوم جھانی  خلیج،جنگ صد ساله،جنگ کره، نبردھای ناپلئون،جنگ شش روزه،جنگ ویتنام،جنگ
study web با استفاده از دکمه .(دیدبازگرBack در فھرست سمت چپ این صفحه،در ذیل عنوان) در باالی برنامه  search Directory 

توان به مطالب  با این روش نیز می.نمایید  را انتخاب Histiryاز فھرست آشکار شده،عنوان   سپس.،فلش کنار آن را کلیک کنید
با این .کلیک کنید East Middleروی پیوند  Culture history Country  صفحه بعد،در ذیلدر .تاریخی در این پایگاه دسترسی پیدا کرد

  :شوید متصل می  عمل به بخش تاریخ خاورمیانه

  .آشنا خواھید شد  کلیک کنید با اطالعاتی که در زمینه تاریخ ایران»ایران«روی پیوند »تاریخ خاورمیانه«چنانچه در ذیل-١

  .آورید فرھنگ ایارن بدست می  کلیک کنید،مطالبی را در زمینه»ایران«روی پیوند» و فرھنگ خاورمیانهتاریخ «چنانچه در ذیل-٢

توانید  کلیک کنید،می) Ancient Civilizatiomia( ھای باستانی روی پیوند تمدن»خاورمیانه  مطالب بیشتر درباره«چنانچه در ذیل-٣
  .بدست آورید) mesopotamia(   ین النھرینھای باستانی از جمله ب تمدن  مطالبی را در زمینه

  :مقاالت تاریخی

   papers.net www.history //: http: زیر آورده شوید  برای دریافت مقاالت تاریخی در اینترنت به سایت

 card credit( کارت اعتباری توانند بدون داشتن پرداخت ھزینه است و کاربران نمی  البته استفاده از اطالعات این سایت مشروط به
 .کنند  از مقاالت آن استفاده)

  :ھای پادشاھی تاریخ حکومت

برای .غیر اروپایی در جھان است  ھای سلطنتی و پادشاھی گذشته و فعلی حکومت  برای معرفی تاریخ almanachپایگاه اینترنتی 
  :به سایت زیر وارد شوید  آشنایی با این پایگاه

www.almanach.be //: http   

اول،وارد کردن نام کشور   راه.این پایگاه وجود دارددو راه برای جستجو در .کنید  کلیک searchپس از ورود به این سایت روی پیوند 
کلیک کنید،با تاریخ  Iچنانچه در این فھرست روی حرف .وراه دوم،استفاده از فھرست الفبایی است searchمورد نظر در کادر مقابل 

  .است  نظر قرار گرفتهایران،تاریخ حکومت قاجار و پھلوی ند   در قسمت.در کشورھای ھند وایران آشنا خواھید شد  پادشاھی

  :تاریخ ایران قبل از اسالم

ھا  تعدادی از این پایگاه.ھای فراوانی در زمینه ارائهء اطالعات تاریخی مربوط به دوره ایران پیش از اسالم، وجود دارد در اینترنت پایگاه
  :به قرار زیرند

  :ھنر دوره ھخامنشی

 html  /-jkristen / www.oakland.edu //: htp: / آدرس زیر وارد شوید ھخامنشی به  برای کسب اطالعاتی در زمینه ھنر دوره
persian.htm / pars / ahpapers   

  .در آمریکا در اینترنت قرار گرفته است oaklandاین مطالب توسط دانشگاه 

  :زبان و خط ایران باستان

   fsaber / www.cs.mcgill.ca //: http-. وارد شوید جھت آشنایی با تاریخ ایران باستان و زبان و خط ایران قدیم به آدرس زیر
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  :توجه کمید  پس از ورود به این سایت به پیوندھای سمت چپ

با خط میخی و پھلوی   در این صفحه پیوندھایی برای آشنایی.آشنت خواھد کرد  ما را با زبان و خط ایران قدیم languagesپیوند -١
  .ساسانی وجود دارد

توانند با  اینکه محققین می  ضمن.است که در این سایت بدان اشاره شده است  ھایی بوط به مقاالت و پژوھشمر Essaysپیوند -٢
  در این me mailبرای این امر الزم است روی پیوند . پایگاه،دیگران را از نتیجه پژوھش خود آگاه سازند  ارسال مقاالت خود به این

سکه مربوط به خاور نزدیک،ایران،ھند،آسیای  ١۵٠٠شامل تصویر اسکن شدهء بیش از ای  مجموعه» ھا و تاریخ آسیا سکه«پایگاه
  میالدی را در خود دارد ١۶٠٠قبل از میالد تا  ۶٠٠مرکزی و چین از سال 

  :آشنایی با تاریخ ایران در دانشگاه سایتاما

آدرس این پایگاه چنین .است  ایران قائل شدهتوجھی برای فرھنگ،ادب و تاریخ   در ژاپن اھمیت قابل) Saitama( دانشگاه سایتاما
   hobbies  /www.cit.ics.saitama-u.ac.jp //: http history.html / iran: / است

  :در این سایت اطالعات زیر قابل مطالعه است

  ).شامل ھخامنشی، اسکندر و سلوکیه،پارتیان،زرتشت و ساسانیان(تاریخ ایران پیش از اسالم-١

  .قبل ازمیالد تا امروز ٧۵٠یران از تاریخ مختصر ا-٢

  .است  ھای ایران باستان مربوط به چھار ھزار سال پیش که در نزدیک اراک و مرکز ایران یافت شده سفال-٣

  .که در کرمان و جنوب ایران کشف شده است  ظروف سنگی باستانی در سه ھزار سال پیش-۴

  .کاخ آپادانا-۵

  .ھای پرسپولیس ویرانه-۶

  .آرامگاه کوروش-٧

  .سال پیش ٢۵٠٠جام طالیی مربوط به -٨

  ایران باستان در دورهء ھخامنشی

شده و از طریق آدرس زیر قابل   تأسیس Drury Markپایگاه تاریخی است که توسط   پایگاه ایران باستان،به عنوان بخشی از یک
   www //: http ٢ index.html / -mjdry / .one.net.au: دسترسی است

ھای دوره  تاریخی و جنگ  در زمینه ایران دروه ھخامنشی،تاریخ ھخامنشی،منابع  پس از ورود به این سایت،پیوندھایی برای مطالعه
  .کنید ھخامنشی مشاھده می

   arena artپایگاه 

رزشمندی در زمینه اطالعات ا  در یان پایگاه.فرھنگ،ھنرو تاریخ ادبیات است  در انگلیس،محلی برای معرفی arena artپایگاه 
  برای بدست آوردن مطالبی در زمینه فرھنگ وتاریخ پھلوانی و حماسی در دورهء ایران.توان بدست آورد می  ھنر،ادبیات و تاریخ ایران

پس از ورود به این  heroic.htm / .co.uk 9 www.artarena.force //: http: باستان در این سایت،به آدرس زیر وراد شوید
سلسله پیشدادیان و رستم و و ھمچنین سلسله کیانیان و پاپان دروه پھلوانی و حماسی مالحظه   ندھایی را در زمینهآدرس،پیو

  .کنید می
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  :ھا وتاریخ آسیا سکه

سکه مربوط به خاور نزدیک،ایران،ھند، آسیای مرکزی و چین از سال  ١۵٠٠بیش از   ای شامل تصویر اسکن شده این پایگاه،مجموعه
/  coins.html / coins: آدرس زیر وارد شوید  برای آشنایی با این پایگاه به.میالدی را در خود دارد ١۶٠٠ز میالد تا قبل ا ۶٠٠

www.griftrec.com //: http   

 Society Numismatic Orientalروی پیوند  the Join: خاوری در آیید،درمنار عبارت  شناسی اگر قصد دارید به عضویت انجمن سکه
  .کنیدکلیک 

سکه از  ٣٧۶پارتی و   سکه از دوره ٩٠سکه از دورهء سلوکی، ٣۶ھخامنشی،  سکه از دروه ٧در این پایگاه در بخش ایران،تصویر 
شامل (اسالمی  ھای سکه از دوران سلسله ٢۶١ھمچنین تصویر . کنید دوره ساسانی را مشاھده می

  .قابل مشاھده است(رهامویان،عباسیان،ایوبیان،سلجوقیان، مغوالن،ایلخانان و غی

  :امپراتوری پارتیان

   www.parthia.com //: http: آدرس این پایگاه چنین است.دھد اشکانی ارائه می  پایگاه پارتیان،اطالعاتی را در زمینه امپراتوری

از ورود به این  پس.است  و اسپانیایی قابل دریافت ھای انگلیسی،فرانسه، ھلندی،ایتالیایی،پرتغالی مطالب این سایت به زبان
  :صفحه توجه کنید  پایگاه،به پیوندھای باالی

پارتی،عصر تاریکی،روابط با   این بخش حاوی مطالبی در زمینه تاریخ اوایل.است  مربوط به تاریخ سلسله پارتیان Historyپیوند -١
  .شاھان پارتی است  نامه رومیان،سقوط پارتیان، تقویم پارتی،فھرست شاھان پارتی و نسب

  .و فھرست شھرھای مھم آنان است  در مورد نقشه قلمرو پارتیان Geographyپیوند -٢

  .است  ھای دورهء پارتی مربوط بھسکه Coinsپیوند -٣

  .است  نیز در زمینه ھنر، فرھنگ،زبان،موسیقی،مذھب وعلوم دورهء پارتی Culture Artپیوند -۴

  :شوند می  ھای زیر تقسیم این منابع به گروه.کند معرفی می را  منابع مطالعاتی تاریخ پارتی Resourcesپیوند -۵

  ھا،متون مورخان یونانی و معرفی متون بابلی،کتیبه  در این بخش به:آثار نویسندگان و مورخین)الف

ھدف معرفی فرھنگ و تمدن ایران پایگاه سازمان میراث فرھنگی در اینترنت،تحت نظارت وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی،با 
 باشد می

با ھدف تحقیق و بررسی بر روی »پادشاھی ھخامنشی  ھای پروژه کتیبه«ای به عنوان در مؤسسه خاوری دانشگاه شکاگو، پروژه
پذیر  مکانا -مربوطه،مندرج درھیمن مقاله  مطالعهء این پروژه از طریق نشانی سایت  اندازی شده است راه  ھای ایران باستان کتیبه
  است

  .ھای دیگر اشاره شده است زبان

  متون و منابع قابل دسترس در اینترنت)ج  ھای پارتی مجموعه سکه)ب

  :اسطوره یونان

   maicar  /brown.edu ,2 www.faunce //: http-: زیر وارد شوید  ھای یونان باستان به سایت برای مطالعه اسطوره
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  :دایرة المعارف اسطوره

آشنایی با این دایرة المعارف به   جھت.ھا و فولکلور است ارزشمندی در زمینه اسطوره  المعارف اسطوره،حاوی اطالعات پایگاه دایرة
   mythica.html  /www.pantheon.org //: http: آدرس زیر وارد شوید

ھای مھمی  ارای اسطورهد  ،نام مناطق مختلف جھان را که mythologyعنوان   در ذیل.کلیک کنید Exploreسپس روی پیوند 
  بعد،فھرستی از مناطق مختلف آسیا که دارای اسطوره  در صفحه.کلیک کنید Asiaروی نام .کنید ھستند،بصورت پیوند مالحظه می

چنانچه روی .چین، ھند،اسالم و پیش از اسالم،ژاپن،یھود،کره، بین النھرین و ایران:این مناطق عبارتند از.ھستند،ذکر شده است
  مطالب مربوط به.بیش از اسالم،زرتشت و اوستا است  ھا مربوط به ایران بیشتر این اسطوره.کند معرفی می  کلیک کنید به iranنام 

  .تنظیم گردیده است M.F Lindemans. ھای ایرانی در این دایرة المعارف،توسط  اسطوره

  ): Cyrus( کوروش

: زیر وارد شوید  بدست آورید،به سایت-مؤسس سلسله ھخامنشی -چنانچه قصد دارید اطالعاتی را درباره کوروش
www.oznet.net.cyrus //: http   

  :ھای ھخامنشی آشنایی با کتیبه

ی بر روی تحقیق و بررس  با ھدف»ھای پادشاھی ھخامنشی پروژه کتیبه«ای با عنوان در مؤسسه خاوری دانشگاه شیکاگو،پروژه
-ARI / PROJ / OI  /www: / زیر وارد شوید  برای مطالعه این پروژه به سایت.اندازی شده است راه  ھای ایران باستان کتیبه

oi.uchicago.edu //: http ARI.html   

  :تصاویر بناھای تاریخ ایران باستان

خاوری دانشگاه شیکاگو   در بایگانی تصاویر در مؤسسه برای مشاھده و مطالعه بر روی تصاویر تاریخی از دوره ایران باستان که
   PA / MUS / www-oi.uchicago.edu.OI //: http PAAI.html / IRAN: / شود،به آدرس زیر وارد شوید داری می نگه

  .تخت جمشید و بناھای ایران باستان را مشاھده کرد  ھای مروبط به توان عکس در این سایت می

  :آشنایی با تخت جمشید

برای مطالعه این مطالب .است  تخت جمشید به ھمراه تصاویری از بناھای این دوره  حاوی اطالعات در زمینه persiaپایگاه اینترتی 
   prspolic.html  /imagemap / persia.org //: http: به آدرس زیر وارد شوید

  :مقاالت و مجالت تاریخی

  :مجله بھارستان

   bahar.html / www.iich.org  ://http: ن به سایت زیر وارد شویدبرای آشنایی با مجله بھارستا

با این  iicha.neda.netالکترونیکی   توان به آدرس پست باشد و می معاصر ایران می  صاحب امتیاز این مجله،مؤسسه مطالعات تاریخ
  .نمود  مجله مکاتبه

  :م/١۴۵٣سقوط قسطنطنیه،

 Dawson،استاد مطالعات بیزانسی و رئیس مرکز مطالعات ھلنا در کالج  Dionysios Hatzopoulosاین مقاله نتیجه پژوھش 
  ،درمونترال کانادا است



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۶ 
 

این مقاله به آدرس زیر وارد   است برای مطالعهدنشگاه مونترال کانادا برگزار کرده   وی یک سخنرانی ھم در این زمینه درگروه تاریخ
  fall.html / Romiosini  /www.hreece.org //: http: شوید

  : OHAمجلهء وابسته به سازمان 

 / magazine: شوید برای مطالعه این مجله به آدرس زیر متصل می.سازد ای را منتشر می ،مجله) OAH( سازمان مورخین آمریکایی
pubs / www.oah.org //: http   

  : Bostonمجلهء تاریخی وابسته به انجمن تاریخی دانشگاه 

journal.html / historic / www.bu.edu //: http   

  :مجله اینترنتی ادبیات باستانی و تاریخ

arachne.html / arachne / www.cisi.unito.it //: http   

  :ھای تاریخی ھای و سازمان مؤسسات،انجمن

  ): OAH( آمریکایی سازمان مورخین

دھی اطالعات تاریخی در مورد تاریخ آمریکا تأسیس شده و  آوری و سازمان جمع  با ھدف ١٩٠٧سازمان مورخین آمریکایی در سال 
   www.oah.org //: http. ھم اینک با آدرس زیر در اینترنت قرار دارد

  .کند ای را نیز منتشر می این سازمان مجله

  :تانجمن تاریخی 

ایران پیش از اسالم   ارائه اطالعات تاریخی مربوط به دوره  آشنایی با انجمن تاریخی در در اینترنت پایگاھھای فراوانی در زمینهبرای 
  مشخصات تعدای از آنھا در این مقاله درج شده است  وجود دارد که

   aj / plaza / town / dspacedial.pipex.com // :http ٩٣: انگلیس به آدرس زیر وارد شوید

  ): IISH( المللی تاریخ اجتماعی مؤسسه بین

   www.iig.nl //: http: به سایت زیر وارد شوید  برای آشنایی با مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی

  .شده است  ھای کارگری تأسیس با ھدف تحقیق در زمینه تاریخ اجتماعی جنبش ١٩٣۵این مؤسسه در سال 

  ): RHS( یسانجمن تاریخی سلطنتی در انگل

مرکز .عضو از سراسر جھان دارد ٢۵٠٠در بریتانیا تأسیس شده و ھم اینک بیش از  ١٨۶٨انجمن تاریخی سلطنتی انگلیس در سال 
 rhs / ihr.sas.ac.uk: به پایگاه زیر وارد شوید  برای آشنایی با این انجمن.این انجمن و کتابخانه آن در کالج دانشگاه لندن قرار دارد

 ://http   

  .با این انجمن مکاتبه نمود royalhistsoc ucl.ac.uk@ توان از طریق آدرس  ھمچنین می
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  ): ASA( انجمن مطالعات آمریکایی

ھایی را در حوزه تاریخ،ادبیات،فلسفه،ھنر، موسیقی،مذھب،علم و فولکور  این انجمن با داشتن بیش از پنج ھزار عضو، پژوھش
   asainfo / crossads / www.georgetown.edu  ://http html: . انجمن به آدرس زیر وارد شویدآشنایی با این   برای.انجام می دھد

  .تقاضای عضویت در این انجمن را ارسال دارند ASA Joinتوانند با کلیک بر روی پیوند  کاربران می

  : Bostonانجمن تاریخی دانشگاه 

   historic / www.bu.rdu //: http: به آدرس زیر وارد شوید Boston  جھت آشنایی با انجمن تاریخی وابسته به دانشگاه

  :ھای معتبر جھان ھای تاریخ در دانشگاه گروه

  :آمریکا-سازمان آالباما

گروه تاریخ دانشگاه آالباما - history.htm / www.sbs.uab.edu  ://httpگروه تاریخ دانشگاه آالباما در بیرمنگھام آمریکا -
hydept.htm / history / www.as.ua.edu  ://http -گروه تاریخ دانشگاه آالبامای جنوبی  history / usa / www.usouthal.edu  ://

http   

  :آمریکا-ایاالت آرکانزاتس

   history / histinfo / depts  /www.uark.edu //: http: آرکانزاتس  دانشگاه آرکانزاتس،گروه تاریخ دانشگاه-

  :اند دو نفر ازا اعضای گروه تاریخ دانشگاه آرکانزاتس، تحقیقاتی را در زمینه کشورھای اسالمی انجام داده

وی تحقیقات خود را در زمینهء مصر در دوران جمال .تاریخ از دانشگاه میشیگان است  ،که فارغ التحصیل دکتری Gordonپروفسور -١
  .دھد صر انجام میعبد النا

٢- F.Tucker William وی ھمچنین . تاریخ کشورھای عربی و تاریخ شیعه برگزار کرده است  ھایی را در زمینه سخنرانی
  .میانه و شیعه انجام داده است  ھایی را در مورد تاریخ اسالم پژوھش

  :آمریکا-ایالت آریزونا

 history / .arizona.edu 3 w-گروه تاریخ دانشگاه آریزونا - history / www.nau.edu //: http-  گروه تاریخ دانشگاه آریزونای شمالی-
//: http در این گروه،سه نفراز اعضای ھیأت علمی،مورد نظر ما ھستند:  

ه و شمال آفریقا انجام ،که تحقیقات خود را در حوزه تاریخ خاورمیان) clancy Juia smith( -خانم جولیا کالنسی اسمیت-
 .با وی مکاتبه نمود juliac u.arizona.edu@ توان با آدرس  می.دھد می

. توان به آدرس  پژوھشگر می  با این برای مکاتبه.تاریخ در حوزه تاریخ عثمانی است  محقق) Darling Linda( خانم لیندا دارلینگ-٢
u.arizona @ Ldarling edu نامه ارسال نمود.  

بویژه (میالدی ١٨٠٠تا  ١٠٠٠ھای  سال  پژوھشگر تاریخ در حوزه تاریخ قدیم ھند،بین)  M.Eaton Richard( ایتون.ریچارد مآقای -٣
وی ھمچنین تحقیقاتی را در زمینه تأثیرات اجتماعی متصوفه در نفوذ اسالم در بنگال داشته .است)ھای ھندی اسالم و تمدن

   u @ reaton arizona.edu: . ی مکاتبه با او چنین استمحقق برا  آدرس پست الکترونیکی این.است
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  :ایالت کالیفرنیا

  دو نفر از اعضای ھیأت علمی این گروه در زمینه sanjose history / depts / www.sjsu.edu //: httpگروه تاریخ دانشگاه ایالتی -
  :پردازند به تحقیق می Historiographyنگاری  تاریخ

  آنجلس نشانی سایت گروه تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در لوس- vasquez Georgeآقای دکتر -Pickering Mary 2خانم دکتر -١
index.html / history / www.sscnet.ucla.edu  ://http  دو نفر از فارغ التحصیالن مقطع دکترا در این گروه، رساله دکترای خود را

  :اند در زمینه ایران به پایان رسانده

به »تغییر و تحول در ایران:باستان  سقوط امپراتوری ساسانی و پایان دوران«رساله خود را با عنوان ١٩٩٩ایی که در سال تورج دری-١
  .پایان رسانده است

٢- Bibiyan Debbie  عوامل «رساله خود را با عنوان ٢٠٠٠المللی در سال  عوامل بین«رساله خود را با عنوان ٢٠٠٠در سال
  .است  گذرانده»ب ایرانالمللی در انقال بین

   history / academic  /web.calstatela.edu //: http index.htm/   آنجلس گروه تاریخ دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لوس-

   history.berkeley.edu //: http  گروه تاریخ دانشگاه کالیفرنیا،برکلی-

   history.html / history.ucr.edu  ://httpگروه تاریخ دانشگاه کالیفرنیا،ریورساید -

تحقیقات خود را در زمینه ستاره شناسی در بین النھرین باستان انجام  Francesca Rochberggیکی از اعضای این گروه بنام خانم 
  .دھد می

 horuslinks.html: یدگروه تاریخ دانشگاه کالیفرنیا،ریورساید به آدرس زیر وارد شو  ھمچنین برای آشنایی با منابع مطالعاتی در پایگاه
/ h.gig / www.ucr.edu  ://http   

  .توجه کنید  پس از ورود به این سایت،به پیوندھای سمت چپ

پس از ورود به این صفحه پیوندھایی .کند ما را با حوادث تاریخی آشنا می and time , countries specific of histories placeپیوند 
  .کنید رھای مختلف مالحظه میکشو  را برای آشنایی با تاریخ

   history / orpheus.ucsd.edu //: httpگروه تایخ دانشگاه کالیفرنیا،سن دیاگو -

تحقیقات خود را در زمینه تاریخ خاورمیانه جدید و مطالعات اسالمی انجام  kayli Hassanیکی از اعضای علمی این گروه بنام 
 @ ucsd.eduبرای مکاتبه با وی به آدرس . است»سیاست در امپراتوری عثمانیایدئولوژی و «  پژوھش وی با عنوان.دھد می

hkayali نامه بفرستید.  

   history / academic  /www.sbcc.nct //: http geographyگروه تاریخ و جغرافیا کالج شھری سانتا باربارا -

   history / www.csusm.edu  ://http  مارکوس  گروه تاریخ دانشگاه ایالتی کالیفرنیا،سن-

   art / dept / www.stanford.edu //: httpگروه تاریخ ھنر دانشگاه استانفورد -

   www.history.ucsb.edu //: httpگروه تاریخ دانشگاه کلیفرنیا،سانتاباربارا -

مھمترین آثار .می دھد  جامتحقیقات خود را در حوزه تاریخ خاورمیانه و اسالم ان Humphreys R.Stephenیکی از اعضای گروه بنام 
  :منتشره شده از این پژوھشگر عبارتند از
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بحران در ابتدای خالفت،جلد - wisconsin ،1989. 3  از دانشگاه-عادت و بدعت در دوران باستان-٢). ١١٩٣-١٢۶٠(ایوبیان دمشق-١
  .١٩٩١دانشگاه پرینستون،-  ارائه یک چارچوب برای تحقیق:تاریخ اسالم-۴. طبری  از تاریخ ١۵

  :این دو پژوھش عبارتند از.این محقق،در حال حاضر نیز،مشغول تحقیق در دو موضوع دیگر نیز ھست

  .۶٣۵-١٢۶٠پیدایش جامعه مسلمان عرب در دمشق و حلب،-١

   Irvine history  /www.hnet.uci.edu //: httpگروه تاریخ دانشگاه کالیفرنیا، - نگاری اویل اسالم،  تاریخ-٢

   history / bass.sfsu.edu //: httpدانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو گروه تاریخ -

   history.stanford.edu //: httpگروه تاریخ دانشگاه استانفورد 

  .دھد تحقیقات خود را در زمینه اسالم مدرن انجام می  یکی از اعضای جدید این گروه بنام احمد دالل

   hist / cla.calpoly.edu //: httpرنیا گروه تاریخ دانشگاه ایالتی پلی تکنیک کالف-

   History / Departments / SCU / www.scu.edu  ://httpگروه تاریخ دانشگاه سانتاکالرا -

 .دھد پژوھش خود را در زمینه اسالم و آفریقا انجام می Skinner Davidیکی از اعضای این گروه بنام 


