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 تاریخ در اینترنت

   بخش چھارم

  میرھادی حسینی،عضو ھیئت علمی دانشگاه تربیت معلم

 ۵٠شماره  - ١٣٨٠آذر » کتاب ماه تاریخ و جغرافیا 

  

  تاریخ دایرة المعارف اینترنتی

توان به اطالعات  وجود دارند،می) Online(روی خطی   در اینترنت که به صورت) Encvclopedia(با استفاده از دایرة المعارفھا 
مستقیم به  تعدادی از این دایرة المعارفھا،بطور مستقیم یا غیر.ھای متنوع علوم دسترسی پیدا کرد در زمینه  مفید،فراوان و موثق

  :اند از آنھا معرفی شده  در زیر تعدادی.شوند تاریخ و فرھنگ ایران مربوط می

  :دایرة المعارف کلمبیا-١

  :به آدرس زیر وارد شوید) Encyclopedia Columbia(برای ورودی به سایت دایرة المعارف کلمبیا 

httt://www.bartleby.cam/65   

  .جستجو بپردازند  توانند براساس چاپ ششم،در این دایرة المعارف به اکنون،کاربران می ھم

  :دایرة المعارف بریتانیکا-٢

  :غنی و سرشار از اطالعات به پایگاه زیر وارد شوید  به عنوان یک منبع) Britanica(برای آشنایی با دایرة المعارف بریتانیکا 

http://www.britannica.com   

ھمچنین با وارد کردن .س از ورود به سایت اصلی این دایرة المعارف،پیوندھایی در سمت چپ، به موضوعات مختلف وجود داردسپ
  .توان در این دایرة المعارف به جستجو پرداخت می mythicaعبارت موردنظر در کادر مقابل 

  :شناسی دایرة المعارف اسطوره-٣

  :به پایگاه زیر وارد شوید) mythica( برای آشنایی با دایرة المعارف اسطوره

http://www.pantheon.org/mythica.html   

  .ھای ایرانی وجود دارد در این پایگاه،بخشی برای اسطوره

  :دایرة المعارف خاوری-۴

  :برای آشنایی با این دایرة المعارف به آدرس زیر وارد شوید

http://i-cias.com/i-eo/2 b.htm   

این .مختلف درباره کشورھای شمال آفریقا و خاورمیانه است  ی،حاوی اطالعات عمومی و مفصلی از موضوعاتدایرة المعارف خاور
  :دایرة المعارف شیعه-۵. شود در غرب تا ایران در شرق و از ترکیه در شمال و سودان در جنوب را شامل می  محدوده از موریتانی
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،یک پروژه کتابخانه ) al-lslam(» االسالم«رسانی ن بخشی از پایگاه اطالعبه عنوا) Shiite Encycopedia(دایرة المعارف شیه 
در حال .توسط اعضای این پروژه تاسیس گردید ١٩٩٧این پایگاه در .باشد اسالمی وابسته به طرفداران اھل بیت می  دیجیتالی

المعارف به آدرس زیر  برای مطالعه این دایرة.استانگلیسی و در یازده فصل در اینترنت قرار گرفته   حاضر،این دایرة المعارف به زبان
 :وارد شوید

http://al-islam.org/encyclopedia /  

  .کنند) download(  توانند کلیه مطالب این یازده فصل را به رایگان دریافت کاربران می

  :مھمترین مباحث مطرح در این یازده فصل عبارتند از

  قرآن و اھل بیت،امامان شیعه اثنی عشری:فصل اول

  )عج(امام مھدی:فصل دوم

  )ع(امام علی:فصل سوم

  )ع(یاران و اصحاب امام علی:فصل چھارم

  )ع(معاویه،شیعه و ایران،امام حسین:فصل پنجم

  ازدواج موقت در اسالم،تقیه،خمس،توسل:فصل ششم

  تفسیر:فصل ھفتم

  شیعه،سنی و قرآن:فصل ھشتم

  عبد اهللا بن سبا،کعب االخبار:فصل دھم  ابو ھریره،مقایسه بین یھود و اسالم و مسیحیت،ابن تیمیه و وھابیت:فصل نھم

  )ع(ھایی در مورد امام علی کایتدعای کمیل و ح:فصل یازدھم

  :دایرة المعارف ایرانیکا-۶

پروژه علمی در مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه کلمبیا در آمریکا،از سال   به عنوان یک) Encyclopedia Iranica(دایرة المعارف ایرانیکا 
دایرة المعارف تدوین و در اینترنت ھم قرار گرفته   اکنون تعداد محدودی از مجلدات این ھم.میالدی از کار خود را آغاز کرده است ١٩٧٩
  :برای مطالعه این دایرة المعارف به آدرس زیر وارد شوید.است

http://www.iranica.com   

در کادر .کلیک کنید Searchکلیک کرده و آنگاه روی پیوند   در سمت چپ صفحه Entriesپس از ورود به این پایگاه ابتدا روی پیوند 
پس از چند لحظه مطالبی را در زمینه .کنید  کلیک go،عنوانی را برای جستجو تایپ کرده و سپس روی دکمه  Search  مقابل

  .اند محققین فراوانی در تدوین این مجموعه ھمکاری داشته.خواھید آورد  موردنظر در این دایرة المعارف بدست

  :ھای تاریخی نقشه

ھای اینترنتی معرفی  در این قسمت،گروھی از پایگاه.ھای تاریخی و سیاسی است ھای متعددی در اینترنت،حاوی نقشه پایگاه
  .کنند داری می حوزه جھان اسالم را در خود نگه  ھای تاریخی گردد که نقشه می
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   muslim on line:پایگاه )الف

مرکزی،ھند و ترکی،عربی،آسیای (  ھای متعددی را از مناطق مختلف جھان اسالم توان نقشه در این پایگاه می
زیر وارد   ھا ابتدا به سایت برای مطالعه این نقشه.مشاھده کرد)جنوب شرقی و شرق آسیا  پاکستان،بنگالدش،آفریفا،اروپا،آسیای

  :شوید

http://www.muslimonline.com/babri/mapsmulim.htm با کلیک روی .کنید در این صفحه پیوندھای متعددی را مالحظه می
ھای  حاوی نقشه muslim minortiesپیوند . ھای تاریخی منطقه موردنظر را دریافت خواھید کرد آن مناطق،نقشهھر یک از   عنوان

  .مناطقی مانند بالکان،اروپا و روسیه.است که اسالم در آن مناطق،در اقلیت است  تاریخی و سیاسی از مناطقی

 :ھای تاریخی ایران باستان نقشه)ب

برای مطالعه .شود تاریخی مربوط به ایران باستان نگھداری می  ھای در پایگاه اینترنتی دانشگاه پرینستون در امریکا،تعدادی از نقشه
  :آدرس زیر وارد شوید  ھا،به این نقشه

http://www.princeton.edu/?humcomp/anciran.html  نقشه ایران دورهپس از ورود به این صحنه،پیوندھایی وجود دارد که حاوی  
  .و ایران در دوره مغول است)م ۶۵٠-١٢۵٨(  ھخامنشی،پارتیان،امپراتوری ساسانی و ایران در دوره تسلط مسلمانان و اعراب

  :ھای تاریخی از اطلس ملی لیبی نقشه)ج

ھای صلیبی و  یه،جنگھای تاریخی از شمال آفریقا،لیبی،امپراتوری رم، بیزانس،فتوحات اسالمی،بنی ام پایگاه زیر حاوی نقشه
   http://www.libyana.org/maps. امپراتوری عثمانی است

  :ھایی تاریخی کشورھای عربی پایگاه نقشه)د

  :به آدرس زیر وارد شوید  برای مشاھده این نقشه.این پایگاه حاوی نقشه کلیه کشورھای عربی است

http://www.al-bab.com/arab/maps 2.htm   

  :کنید در این پایگاه،ضمن مشاھده نقشه سیاسی کشورھای عربی،پیوندھای زیر را ھم مالحظه می

  )ص(نقشه توسعه اسالم در دوره پیامبر-١

  میالدی ۶۶١نقشه گسترش اسالم تا سال -٢

  سال اول ٢۵نقشه گسترش قلمرو اسالم در -٣

  )م ۶۶١-٧۵٠(توسعه قلمرو اسالم در شرق امپراتوری بنی امیه-۴

  میالدی ٧۵٠جھان اسالم در -۵

  نقشه خالقت عباسی-۶

  )م ٩٠٠(نقشه اواخر خالفت عباسی-٧

  نقشه شرق جھان اسالم در نیمه اول قرن سیزدھم میالدی-٨

  م ١٣٠٠نقشه جھان اسالم در سال -٩



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

 

۴ 
 

  م ١۵٠٠نقشه جھان اسالم در سال -١٠

  )م ١١٧١-١١٩٣(  ھای صلیبی و امپراتوری سلطان صالح الدین نقشه جنگ-١١

  نقشه اسپانیای اسالمی-١٢

  نقشه تاریخی ترکان و غزنوی و سلجوقی-١٣

  نقشه تاریخی امپراتوری عثمانی-١۴

  :م ٧۵٠نقشه جھان اسالم در سال )ھـ

 : برای مشاھده نقشه جھان اسالم در دوره اولیه،به آدرس زیر وارد شوید

http://users.erol.com/mkureshi/mapmuslim 7.htm   

  شھرپایگاه اسالم 

  :ابتدا به سایت زیر وارد شوید

http://islamicity.org/eduation/culture   

را که در مقابل آن ظاھر  historyببرید و عنوان  education centerگر را روی پیوند  سپس از پیوندھای سمت چپ،اشاره
بینید که با کلیک روی  می  تاریخ اسالم بعدی،در پیوندھای سمت راست،عناوین مختلفی را در زمینه  در صفحه.شده،انتخاب کنید

  :این پیوندھا عبارتند از. ھرکدام،توضیحات مربوطه را دریافت خواھید کرد

- مغوالن و ممالیک-صلیبیون-ترکان سلجوقی-فاطمیان -عصر طالیی- عباسیان-اسالم در اسپانیا-امویان-خلفای راشدین-ھجرت
  .عثمانیھا

 :ھای امریکا ھای تاریخ در دانشگاه گروه

   New ahmpshire:گروه تاریخ دانشگاه 

http://www.unh.edu/hist.html   

در زمینه تاریخ خاورمیانه، تاریخ اسالم و تاریخ ھنر اسالمی به تحقیق  http://www.unh.edu/ur-hist.htmlدر این گروه خانم دکتر 
  :ین استچن  آدرس ایمیل این محقق.پردازد می

esw @ hopper.unh.edu   

  ایالت نیوجرسی Rutgers.گروه تاریخ دانشگاه 

http://history.rutgers.edu   

  .دو نفر از اعضای این گروه موردنظر ما ھستند

  برای مکاتبه با این پژوھشگر به آدرس.پردازد می  در زمینه خاورمیانه و تاریخ اسالم به تحقیق Dina Le Gallدکتر -١

Legal @ Irci.rutgers.edu نامه بفرستید.  
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ایمیل این .بالکان و تاریخ اوایل عثمانی به تحقیق مشغول است  در زمینه بیزانس،تاریخ دوره میانه stephen w.Reinertدکتر -٢
  :است  محقق چنین

reinerts @ rci.rutgers.edu   

  ایاالت نیویورک-گروه تاریخ دانشگاه نیویورک

http://www.nyu.edu/gsas/dept/history   

  :در این گروه،پژوھشگران ذیل موردنظر ھستند

  :آدرس ایمیل وی چنین است.تحقیق مشغول است  در زمینه تاریخ اسالم در غرب آفریقا به Michael Gomezدکتر -١

michael.gomez @ nyu.edu   

این محقق در زمینه تاریخ فرھنگی و اجتماعی .ردوقت ھمکاری دا  که با این گروه بصورت مدعو و پاره Robert Mc Chesneyدکتر -٢
از جمله مسائل مورد عالقه وی که .میالدی به تحقیق و تالیف مشغول است ١٩تا  ١۶آسیای میانه، ایران و افغانستان در قرون 

  :پردازد،عبارتند از اکنون به آن می ھم

ھایی از سقوط حکومت افغان  یادداشت-و ابو نصر پارسا در بلخآرامگاه غوری امیر -مطالعاتی در زمینه بناھای تاریخی آسیای میانه
  .گان آنھا کننده تا امروز،بویژه در میان وقف ١۶مطالعاتی درباره خاندان شیخ علی جویباری در بخارا از ظھور آنان در قرن  - م/١٩٢٩در 

  :ھمچنین از جمله آثار منتشر شده از این پژوھشگر عبارتند از

  )١٩٩١چاپ (  م/١۴٨٠-١٨٨٩چھارصد سال از زیارتگاه اسالمی،:نهوقف در آسیای میا-١

  ).١٩٩٢دایرة المعارف ایرانیکا،(م ١٨/ھـ ١٢تا قرن   اقتصاد از دوره تیموریان:م و آسیای میانه/١٨تا  ١۶آسیای میانه در قرون -٢

  ).١٩٨٧  ھنر اسالمی،جلد دوم(ھای اقتصادی و اجتماعی معماری بخارا جنبه-٣

  )١٩٨٨مقرنس،جلد پنجم، (ع دربارهء بنای شاه عباسی در اصفھانچھار منب-۴

  ).٢،١٩٨١مطالعات آسیایی و آفریقایی، جلد پانزدھم،شماره (اوقاف شاه عباسی:وقف و سیاست عمومی-۵

٣- Francis E.Peters وی در زمینه مطالعه تطبیقی اسالم،مسیحیت و .تدریس است بصورت نیمه وقت در این گروه مشغول به
از جمله .به تحقیق مشغول است  و شھرھای مقدس مکه و بیت المقدس)ع(و عیسی مسیح)ص(پیامبر اسالم  یھودی و بویژه

 :کارھای وی عبارتند از

انتشارات دانشگاه (تا آغاز دوران جدید)ع(براھیماز روزگار ا  نگاران،گردشگران،زائران و پیامبران بیت المقدس،از دیدگاه و منظر تاریخ
انتشارات دانشگاه (متون کالسیک به ھمراه ترجمه و تفسیر آنھا،سه جلد:یھودیت،مسیحیت و اسالم). ١٩٨۵پرینستون،
  ).١٩٩۴پرینستون،

  ).١٩٨٧نیویورک،  دانشگاه(تیپولوژی شھرھای مقدس در خاور نزدیک:قدس و مکه

  ).١٩٩۴دانشگاه پرینستون،(حج

  ).ص(و محمد)ع(پژوھش تاریخی در زمینه مسیح



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

 

۶ 
 

به تحقیق مشغول بوده و کتابی ھم در )١۶۵٠- ١٨۵٠(حکومتی اواخر عثمانی-در زمینه روابط اجتماعی Ariel Salzmannدکتر -۴
  .مالی حکومت عثمانی تالیف کرده است  زمینه سیاست

  ایالت نیویورک-گروه تاریخ دانشگاه کلمبیا

http://www.columbia.edu/cu/history   

آدرس ایمیل او چنین .در حوزه تاریخ خاورمیانه و کشورھای اسالمی به پژوھش مشغول است Richard Bullietدر این گروه دکتر 
  :است

rwb 3 @ columbia.edu   

  ایالت نیویورک Binghamton.گروه تاریخ دانشگاه ایالتی نیویورک در 

http://history.binghamton.edu   

  :ین گروه سه نفر از پژوھشگران موردنظر ما ھستنددر ا

  .کند تحقیق می  در زمینه تاریخ امپراتوری عثمانی R.A Abou-El-haj''sدکتر -١

  :چنین است  ایمیل وی.پردازد دکتر اکبر محمد در زمینه آفریقا و اسالم به مطالعه می-٢

muhammad @ binghamton.edu   

توان به آدرس پست  می.پردازد عثمانی به تحقیق می  ه تاریخ جدید خاورمیانه و امپراتوریدر زمین Donald Quatearدکتر -٣
  :تماس گرفت  الکترونیکی زیر با وی

dquataer @ bingham ton.edu   

  ایالت نیویورک Vassar.گروه تاریخ کالج 

http://depts.vassar.edu/?history   

  :ایمیل وی چنین است. کند انی تحقیق میدر زمینه تاریخ عثم Nancy Bisahaخانم دکتر 

nabisaha @ vassar.edu   

  ایالت اوھایو.گروه تاریخ دانشگاه ایالتی اوھایو

سه نفر از اعضای ھیات علمی این گروه در این .در این گروه،بخشی برای مطالعه در زمینه تاریخ کشورھای اسالمی وجود دارد
  :ھستند  حوزه مشغول به تحقیق

به پژوھش پرداخته )به ویژه ھند،ایران و افغانستان(  که در زمینه تاریخ اسالم و کشورھای اسالمی. stephen Fپروفسور -١
مؤسس (اکنون مشغول تحقیق در مورد ظھیر الدین محمد بابر کالیفرنیا در برکلی فارغ التحصیل شده،ھم  وی که از دانشگاه.است

 .باشد می )م ١۵٢۶امپراتوری مغوالن در ھند به سال 

برای مکاتبه به وی به آدرس .به چاپ رسیده است ١٩٩۶ای نیز از او در ھمین زمینه در مجله مطالعات آسیایی در سال  مقاله
  .نامه بفرستید dale.l @ osu.edu  پست الکترونیکی
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می از ھاروارد دریافت کرده و پژوھش فعلی وی در زمینه تاریخ اسال  که دکترای خویش را در تاریخ تمدن Carter Findleyپروفسور -٢
  .است findley.l @ osu.eduآدرس پست الکترونیکی او .است  عثمانی

ھای خاندان  پرینستون دریافت کرده و مؤلف کتابی در زمینه سیاست  دکترای خود را از دستگاه Jane Hathawayخانم پروفسور -٣
 @ hathaway.24الکترونیکی وی   آدرس پست.تشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده استمصر عثمانی است که توسط ان

ous.edu باشد می.  

  گروه تاریخ ھنر دانشگاه ایالتی اوھایو

http://www.history-or-art.ohio-state.edu   

پست الکترونیکی وی .قیق استاسالمی مشغول به تح  در زمینه در زمینه تاریخ ھنر و معماری Howard CRANEدر این گروه دکتر 
   Crane.l @ osu.edu: چنین است

  ایالت اوھایو Akron.گروه تاریخ دانشگاه 

 rula: ایمیل این محقق چنین است.کند و خاورمیانه تحقیق می ٢٠تا  ١۵در زمینه اسالم در قرون  Rula Abisaabدر این گروه دکتر 
@ uakron.edu   

  ایالت اوکالھاما-اگروه تاریخ علم دانشگاه اوکالھام

http://www.ou.edu/cas/hsci   

ایمیل وی چنین .پردازد در زمینه تاریخ علم در اسالم، علوم باستان و تاریخ نحوم به تحقیق می F.Jamil Ragepدر این گروه پروفسور 
  :است

jragep @ ou.edu   

   Oregonایالت - Portlandگروه تاریخ دانشگاه ایالتی 

http://www.history.pdx.edu   

ایمیل این محقق چنین .کند ویژه امپراتوری عثمانی تحقیق می  در زمینه تاریخ خاورمیانه به Jon andavilleدر این گروه پروفسور 
  :است

jonm @ ch 2.ch.pdx.edu .  

   maineایالت -  maineگروه تاریخ دانشگاه 

http://www.ume.maine.edu/?history   

  :آدرس پست الکترونیکی او چنین است.تحقیق مشغول است  در زمینه تاریخ خاورمیانه به Alexander Grabدر این گروه پروفسور 

agrab @ maine.edu   

  ایالت میشیگان-گروه تاریخ دانشگاه میشیگان

http://www.lsa.umich.edu/history   
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  :دو نفر از اعضای این گروه موردنظر ما ھستند

وی که مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه و .در زمینه تاریخ میانه اسالم به تحقیق و تدریس مشغول است Michael Bonnerدکتر -١
برای مکاتبه با او به آدرس .است  ھا و مقاالت فراوانی در این زمینه تالیف کرده شمال افریقا در دانشگاه میشیگان است،کتاب

mbonner @ umich.edu پروفسور -٢. تیدنامه بفرسJuan R.Cole  در زمینه خاورمیانه جدید و اسالم در جنوب آسیا به تحقیق
   Jrcole @ mich.edu: مشغول است آدرس پست الکترونیکی او چنین است

  ایالت مینوسوتا-گروه تاریخ دانشگاه مینوسوتا

http://www.hist.umn.edu   

 farah: ایمیل وی چنین است.به تدریس مشغول است  خ اسالم و خاورمیانهدر زمینه تاری Caesar E.Farahدر این گروه دکتر 
001.tc.umn.edu   

  .در پنسیلوانیا Yorkگروه تاریخ و علوم سیاسی کالج 

http://www.ycp.edu/history   

  .در زمینه تاریخ خاورمیانه و جنوب آسیا به تدریس مشغول است Saroj Khannaدر این گروه خانم دکتر 

  اریخ دانشگاه پنسیلوانیاگروه ت

http://www.history.upenn.edu   

  :باشند در این گروه دو نفر موردنظر می

  :آدرس پست الکترونیکی وی چنین است.در زمینهء تاریخ اسالم به تحقیق و تدریس مشغول است Barbara Van Schlegellدکتر -١

brvs @ ccat.asa.upenn.edu   

  :آدرس ایمیل وی چنین است.پردازد و ایران به پژوھش می  ر زمینه تاریخ خاورمیانه،امپراتوری عثمانیثابت،د-خانم فیروزه کاشانی-٢

fks @ history.upenn.edu   

  ایالت پنسیلوانیا-  villanovaگروه تاریخ دانشگاه 

http://www.history.villanova.edu   

-برای مکاتبه با وی آدرس.جدید به تحقیق مشغول است  خاورمیانهدر این گروه در زمینه تاریخ و تمدن اسالم و  mine enerدکتر 
lanove.edu mine.enervil نامه بفرستید.  

   simon fraserگروه تاریخ دانشگاه : ھای کانادا گروه تاریخ دانشگاه

http://www.sfu.ca/history /  

پژوھش وی به حوزه شرقی جھان اسالم .م استمذھبی در اسال  متخصص تاریخ اجتماعی Derryl N.Macleanدر این گروه دکتر 
تالیفات وی .تحقیق و تفحص مشغول است وی در حال حاضر در زمینه مھدویت به.گردد یعنی ھند، ایران و آسیای مرکزی مربوط می

 :عبارتند از
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  ).انتشارات در آینده نزدیک( DUKEنشگاه دا/گجرانی  مجالس شیخ مصطفی:انسان راستگو و انسان کاذب در دربار اکبر

 Nelsشناسی که به افتخار  شناسی و انسان جامعه  رساالت و تحقیقات علمی در زمینه/مذھب و جامعه مسلمان در سند
Anderson ١٩٨٩/ است  گردآوری شده,Leiden .  

  .۵-١٣،ص ١٩٩٢، Henry Martyn  مجله مطالعات اسالمی وابسته به مؤسسه/مذھب اسماعیلیه در سند

   Carletonگروه تاریخ دانشگاه 

http://www.carleton.ca/history /  

تاریخ پیدایش نفت،سیاست خارجی فرانسه و نفت خاورمیانه به   مدیر گروه مربوطه،در زمینه E.peter fitzgeraldدر این گروه دکتر 
  :آدرس پست الکترونیکی وی چنین است.است  تحقیق مشغول

fitz @ ccs.carleton.ca   

   Brandonگروه تاریخ دانشگاه 

http://www.brandonu.ca/History /  

  :آدرس ایمیل وی چنین است.نگاری به تحقیق مشغول است در زمینه متدھای تاریخی و تاریخ Namjes Naylorدر این گروه دکتر 

naylor @ BrandonU.ca   

  .ھای تاریخی به فعالیت مشغول است نقشه  نگاری و طراحی اریخدر زمینه ت Anderw B.Pernalھمچنین دکتر 

   Yorkگروه تاریخ دانشگاه 

http://www.yorku.ca/uhistory /  

  .تحقیق مشغول ھستند  دو نفر از اعضای ھیئت علمی این گروه در حوزه تاریخ ایران و خاورمیانه به

اکنون در  مطالعات شرقی دانشگاه پنسیلوانیا دریافت داشته،ھم  که دکترای خود را از بخش Maynard P.Maidmanپروفسور -١
وی،تاریخ اواخر عصر مفرغ در بین   ھای مورد عالقه از جمله پژوھش.و بین النھرین باستان به تدریس مشغول است  زمینه خاورمیانه

  .النھرین و ایران باستان است

  .اق، اقیانوس ھند و امپراتوری عثمانی به تحقیق مشغول استکه در زمینه تاریخ معاصر عر Thabit A.J.Abdullahدکتر -٢

   West ontarioگروه تاریخ دانشگاه 

http://www.ssc.uwo.ca/history /  

جھان اسالمی،به ویژه در اسپانیا و خاورمیانه به تحقیق مشغول   در زمینه تاریخ دوره میانی M.Shatzmillerدر این گروه خانم دکتر 
  .وی در زمینه حقوق زنان در جامعه و قانون اسالمی است فعلی  پژوھش.است

  برای مکاتبه و تبادل نظر با وی به آدرس ایمیل

maya @ uwo.ca نامه بفرستید.  
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  گروه تاریخ دانشگاه ویکتوریا

http://web.uvic.ca/history /  

آدرس .اسیر قرآن به تحقیق مشغول استو تف)اسالم(عرب  در زمینه تمدن اسالمی در جھان Andrew Rippinدر این گروه دکتر 
  :این پژوھشگر چنین است  پست الکترونیکی

aarippin @ uvic.ca   

  ) calgary(گروه تاریخ باستان و یونان دانشگاه کلگری 

http://www.ucalagry.ca/UofC/faculties/HUM/GLAH/home 2.html  در این گروه دکترWilliam Glanzman  در زمینه
  یشناس باستان

ضمن تحقیق در حوزه تاریخ یونان،اسکندر و  heckel waldemarھمچنین دکتر .و تاریخ باستانی خاورمیانه به تحقیق مشغول
  .نگاری تاریخ

برای مکاتبه با وی به .پردازد به پژوھش می)ھخامنشی  دوره(قبل از میالد ٣٣٠تا  ۵۵٠ھای  در زمینه تاریخ ایران باستان بین سال
  .نامه بفرستید heckel @ ucalgary.ca  آدرس

  گروه تاریخ دانشگاه کلگری

http://hist.ucalgary.ca /.  

  .به پژوھش مشغول است  در زمینه امپراتوری جھانی مغول David C.Wrightدر این گروه دکتر 

  :آدرس پست الکترونیکی وی چنین است

wrightd @ ucalgary.ca   

  گروه تاریخ و کالسیک دانشگاه آلبرتا

http://www.arts.ualberta.ca/?histclas /  

  .مشغول است  در زمینه تاریخ اسالم به تدریس و تحقیق K.Pintoدر این گروه دکتر 

   McMasterگروه تاریخ دانشگاه 

http://www/humanities.mcmaster.ca/?history /  

دارد،در زمینه تاریخ عثمانی،تاریخ اسالم و خاورمیانه از  عھده  عضو این گروه که مدیریت گروه را ھم به Virginia Aksanخانم دکتر 
@  vaksanبرای مکاتبه و تبادل نظر با وی به آدرس .تا زمان حاضر،به تدریس و تحقیق مشغول است)ص(  دوره پیامبر اسالم

mcmaster.ca نامه بفرستید.  

   Guelphگروه تاریخ دانشگاه 

http://www.uoguelph.ca/history /  
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برای مکاتبه با وی .پردازد ویژه در ھند و پاکستان به پژوھش می  در زمینه تاریخ اسالم معاصر به siobhan lambertگروه دکتر  در این
   slambert  @uoguelph.ca: به آدرس زیر نامه بفرستید

  

  

  

  

 


