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  در اینترنت تاریخ

   قسمت سوم

  میرھادی حسینی

  عضو ھیأت علمی دانشگاه تربیت معلم

:Web site   

http://www.geocities.com/mirhadihoseini/hoseini.html   

:E-mail   

hoseini@saba.tmu.ac.ir   

  :اسناد سازمان سیا در مورد ایران

  :برای مطالعه اسناد محرمانه سازمان سیا در ایران به آدرس زیر وارد شوید

http://www.nytimes.com/library/world/mideast/ 041600 iran-cia-index.html   

  این اطالعات اگرچه قبال محرمانه و سّری بود،اما مدتی پیش،از درجه محرمانه خارج شده و ھم اکنون توسط سایت خبری نیویورک
مرداد،دکتر مصدق و  ٢٨این اسناد حاوی اطالعات محرمانه سازمان سیا در مورد کودتای .تایمز در شبکه اینترنت قرار گرفته است

  .فرار شاه از ایران است

   Dowling:پایگاه الکترونیکی 

  آموزان در آشنایی با تاریخ دانشبه عنوان یک آموزشگاه الکترونیکی در فلوریدا برای کمک به معلمین و  Dowlingپایگاه اینترنتی 
  :برای آشنایی با این پایگاه به سایت زیر وارد شوید.اندازی شده است جھان راه

http://www.mrdowling.com   

  شوید که حاوی پیوندھایی برای آشنایی با تاریخ نقاط مختلف جھان کلیک کنید به صفحاتی وارد می Nextچنانچه روی پیوند 
  .و خاورمیانه قابل توجه است) mesopotamia(النھرین پیوند بین .است

  :ھای مغولی آشنایی با سایت

   Buryat:پایگاه -١

زیر   که در منطقه سیبری ھستند،به سایت Buryatو شمنیسم مربوط به اقوام مغولی ) Folklore(برای آشنایی با تاریخ،فولکلور 
  :وارد شوید

http://www.geocities.com/athens/oracle/8226   

  .در این سایت پیوندھای ارزشمندی برای آشنایی با تاریخ مغول،چنگیزخان و امپراتوری مغوالن وجود دارد
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 :پایگاه شمنیسم-٢

  :جھت مطالعه در زمینه شمنیسم و کسب منابع مطالعاتی در این زمینه به آدرس زیر وارد شوید

http://www.shamanism.org   

آئین «  کلیک کنید با کتابی تحت عنوان the way of the shamanپس از ورود به این سایت،چنانچه روی تصویر کتابی با عنوان 
  .آشنا خواھید شد) michael Harner(تألیف میشل ھارنر »شمنیسم

  :مرکز تاریخی امپراتوری مغول-٣

http://www.geocities.Com/Athens/Forum/2532   

  :قلمرو حکومت مغوالنآشنایی با -۴

htpp://www.coldsiberia.org   

  :دنیای مغول-۵

  :برای آشنایی با این پایگاه به سایت زیر وارد شوید

htpp://plaza.harmonix.ne.jp/~~~~michie/mongolia.ht,l   

  :در این صفحه،به پیوندھای سمت چپ توجه کنید

  .حاوی اطالعاتی عمومی در مورد مغولستان است general informationپیوند )الف

توان اطالعات تاریخی مفیدی در زمینه  در این مراکز می.ھا و یا مراکز علمی مغولی است حاوی انجمن) organizations(پیوند )ب
 .تاریخ مغول کسب کرد

  :خاطرات مارکوپولو-۶

  :میالدی به آدرس زیر مراجعه کنید ١٢٨٧ای مطالعه مشاھدات و خاطرات مارکوپولو از نبرد قوبیالی خان در بر

http://www.ibiscom.com/khan.htm   

  :تھاجم مغوالن به اروپا-٧

این   رای مطالعهب.به چاپ رسیده است»تاریخ نظامی«که در مجله Erik Hildingerای است از  عنوان مقاله»تھاجم مغوالن به اروپا«
  :مقاله به آدرس زیر وارد شوید

http://www.thehistorynet.com/Military History/ articles/1997/06972-Cover.htm   

  :تاریخ باستانی مغوالن-٨

برای کسب .کند آشنایی با محیط طبیعی سیبری و وضعیت باستانی منطقه مغولستان،ما را در شناخت بھتر تاریخ مغول کمک می
  :اطالعات به سایت زیر مراجعه کنید  این

http://www.coldsiberia.org/webdoc3.htm.com /  
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  :چنگیزخان-٩

  :برای آشنایی با چنگیزخان و تایخ مغوالن به سایت زیر وارد شوید

http://baatar.freeyellow.com/chinggiskhaan.html  

  :آشنایی با مغولستان-١٠

  :کند ایگاه زیر،ما را با کشور مغولستان آشنا میپ

http://www.geocities.com/yammit-2000/ mongolia/mongolia.html   

  :پایگاه چنگیزخان-١١

  :برای آشنایی با چنگیزخان به آدرس زیر وارد شوید

http://www.leader-values.com/leader% 20 values/lead21.htm   

  :زرتشت

. ھای زرتشتی و اسناد و متون مربوط به زرتشت وجود دارد ھای زیادی،در مورد دین زرتشتی،زرتشتیان،انجمن در اینترنت پایگاه
  :کنیم ھای مربوط به زرتشت اشاره می اینک به مھمترین پایگاه

  :پایگاه اوستا

و اطالعات مفید دیگر برای محققان و ،زبان اوستایی )اوستا(پایگاه اوستا با ھدف معرفی دین زرتشت،کتاب مقدس آنان
برای ورود به این پایگاه به آدرس زیر وارد .کنند،در اینترنت قرار گرفته است پژوھشگرانی که در زمینهء دین زرتشتی تحقیق می

  :شوید

http://www.avesta.org   

  :توان بدست آورد،عبارتند از مھمترین اطالعاتی که در این پایگاه،می

  .باشد کیلو بایت می ٣٢٨تا ) Zip(که به صورت یک فایل فشرده  وستا،ویسپرد،وندیداد،به ھمراه ترجمه انگلیسی آنیسنا،خردا ا-١

  ):پھلوی(ادبیات مقدس مربوط به زبان ایرانی میانه-٢

ز آذربد مھر ،بندھشن،دادستان دینگ،دینکرت،متون پازند،روایت آذر فرنبغ،مطالبی ا)دیدار بھشت و دوزخ- ) Arda virafارداویراف 
  .سپندان،منتخبی از زاد سپرام،شایست نه شایست،زند و ھومن یشت،و مطالب دیگر

  .،صد در و غیره)تاریخ مھاجرت زرتشتیان به ھند(کتاب پازند،کیسای سنجان):اھورامزدا(متون قدیمی ایرانی-٣

  )میخی(ھایی از متون اوستایی،خط پھلوی و ایرانی قدیم نمونه-۴

  ھای زرتشتیان در نقاط مختلف جھان از جمله آمریکای د زرتشتیان،مراسم آنھا و تقویم مذھبی آنان،برنامهاطالعاتی در مور-۵
  .شمالی

  .نامه اوستایی،حروف اوستایی و غیره اطالعاتی در مورد زبان اوستایی،لغت-۶
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  .راھنمایی کاربران به دیگر پایگاھھای اینترنتی مربوط به زرتشت و اوستا-٧

  :مقدس و ادبی بایگانی متون

  :برای دسترسی به بایگانی متون الکترونیکی مربوط به مذھب،اساطیر،افسانه و فولکلور،به سایت زیر وارد شوید

http://www.sacred-texts.com/index.htm   

  :استدر صفحه بعد دو پیوند موردنظر ما .کلیک کنید westernپس از ورود به این پایگاه،در بخش میانی صفحه روی پیوند 

  شوید که خود حاوی پیوندھای دیگری در زمینه ادبیات و مذھب ای متصل می چنانچه روی پیوند اسالم کلیک کنید،به صفحه)الف
 Edwin،ترجمه انگلیسی گلستان سعدی از  E.H.whinfieldپیوندھایی برای ترجمه انگلیسی مثنوی از  sufismدر ذیل عنوان .است

Arnold ترجمه اشعار حافظ از، Gertrude Lowthian  و ترجمه رباعیات عمر خیام ازEdward Fitzgerald کنید را مشاھده می.  

  این بخش از پایگاه،در واقع بخشی از مجموعه کتب.کند ما را با متون مقدس زرتشتیان آشنا می Zoroastrianismپیوند )ب

منتشر شده  ١٩١٠تا  ١٨٧٩ھای  توسط انتشارات دانشگاه آکسفوردبین سالاست که در پنجاه مجلد ) SBE(مقدس شرقی 
 max mullerای از کتب مربوط به ادیان ھندو،بودا،تائو،کنفوسیس،زرتشت و اسالم بوده و توسط  مجموعه ترجمه  این.است
خشی از یک کار ارزشمند مورد این اثر توسط سازمان یونسکو نیز به عناون ب.مشھور،تصحیح و ویرایش گردیده است  شناس ،زبان

 :چنانچه روی پیوند زرتشت کلیک کنید با مطالب مفیدی در این زمینه آشنا خواھید شد از جمله.است  توجه قرار گرفته

انگلیسی   به James Darmesterاین اثر توسط .کیلو بایت قابل دریافت است ٣١۶ترجمه انگلیسی خرده اوستا که به ظرفیت -١
  .ترجمه شده است

   L.H.mills.از ) Yasna(ترجمه انگلیسی یسنا -٢

  .ویسپرد-٣

  فصل بوده و جلد پنجم از مجموعه متون ٣۴این مجموعه در .به انگلیسی ترجمه شده است E.W.westبندھشن که توسط -۴
  .مقدس از انتشارات دانشگاه آکسفورد است

  :زبان اوستایی در مراکز علمی آمریکای شمالی

  :ھایی که به نحوی در کار تحقیق یا آموزش زبان اوستایی ھستند،به آدرس زیر وارد شوید جھت یافتتن مراکز دانشگاھی و یا کالج

http://Carla.acad.umn.edu:591/home.html   

  ر زمینهتأسیس شده،و ھدف از آن جستجو و یافتن مراکز علمی آمریکای شمالی د minnesotaاین پایگاه در سایت دانشگاه 
پس از ورود به این پایگاه در کنار .ھای معتبر دنیا در بانک اطالعاتی این سایت وجود دارد تقریبا اکثر زبان.آموزش یک زبان خاص است

  .کلیک کنید Arestan،روی پیوند  Aسپس در ذیل حرف .کلیک کنید Language listروی پیوند  Select from a Clickableعبارت 

  :ف اوستایی و پھلویآشنایی با حرو

  :شوید  به سایت زیر متصل minnesotaبرای آشنایی با شکل حروف اوستایی در گروه مطالعات کالسیک و خاور نزدیک در دانشگاه 

http://cnes.cla.umn.edu/CNES pages/Iranian% 20 Pages/avesta-fonts.htm   

  :سازد ھمچنین آدس زیر ما را با شکل حروف پھلوی آشنا می
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http://cnes.cla.umn.edu/CNES pages/Iranian %20 Pages/pahlavi-fonts.htm   

  ) :WZO(سازمان زرتشتیان جھان 

  :ھای سالیانه آنان به سایت زیر وارد شوید ھا و گزارش برای آشنایی با سازمان زرتشتیان جھان،اھداف،فعالیت

http://www.w-z-o.org   

  :پایگاه زرتشت

  :برای آشنایی با پایگاه زرتشت به سایت زیر وارد شوید

http://www.zarathushtra.com   

  .اندازی شده است این پایگاه با ھدف معرفی دین زرتشت،دعاھای زرتشت،مقاالت و کتب مربوط به آن راه

  :دنیای زرتشت باستانی

 :ستان به آدرس زیر وارد شویدبرای آشنایی با پایگاه دنیای زرتشت با

http://www.zoroastrianism.com   

در این سایت اطالعاتی را در زمینه مذھب زرتشتی و زرتشتیان جھان،مھاجرت آریاھا به ایران و ظھور دین زرتشت بدست خواھید 
  .آورد

  :ھای زرتشتی در آمریکای شمالی اتحادیه انجمن

  :با سایت زیر وارد شوید)ھای زرتشتی در امریکای شمالی یه انجمناتحاد( FEZANAبرای آشنایی با پایگاه 

http://www.fezana.org   

  :گروه زرتشتیان دانشگاه استانفورد

  برای.اندازی شده است راه)امریکای شمالیبه ویژه در (رسانی با ھدف آشنایی و ارتباط زرتشتیان با یکدیگر، این پایگاه اطالع
  :آشنایی با این گروه به سایت زیر مراجعه کنید

http://www.stanford.edu/group/zoroastrians   

مطالعه  pervez mistryو ھمچنین نوشتاری را از  Hannah M.G.shaperoتوانید مقاالتی را در زمینه زرتشت از  در این پایگاه می
  .کنید

  :ختصر ایرانتاریخ م

ارائه ) chronology(نگاری مختصر  و یا به صورت وقایع) Brief(ھای اینترنت،تاریخ ایران را به صورت مختصر  تعدادی از سایت
  :کنیم ھا اشاره می به تعدادی از این پایگاه.دھند می
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  :آشنایی با بین النھرین باستان

ھا  به بعضی از این پایگاه.ھای فراوانی به معرفی تاریخ و فرھنگ منطقه باستانی بین النھرین اختصاص یافته است اهدر اینترنت پایگ
  :کنیم اشاره می

   evansville:بین النھرین و خاور نزدیک در دانشگاه 

  :ه آدرس زیر وارد شویدنگاری مختصر منطقه خاور نزدیک و بین النھرین در دانشگاه در امریکا ب برای آشنایی با وقایع

http://eawc.evansville.edu/chronology/nepage.htm   

آشنا   ھمچنین آدرس زیر ما را با مقاالتی در این زمینه.شود قبل از میالد بیان می ٣۴۵٠در این صفحه وقایع مھم این منطقه از اسل 
  :سازد می

http://eawc.evansville.edu/essays/nepage.htm  

 evansville  در سایت دانشگاه»ھای جھان باستان را مطالعه کنیم؟ چرا فرھنگ«با عنوان Bill Hemmingerای از  برای مطالعه مقاله
  :به آدرس زیر مراجعه کنید

http://eawc.evansville.edu   

  :معرفی بین النھرین باستان برای معلمان در انگلیس

شده   تأسیس Racheal Dawsonزشی برای آشنایی با بین النھرین و عراق در دوره باستان ایجاد شده و توسط این پایگاه کمک آمو
برای . توانند از طریق ارتباط پست الکترونیکی با این پایگاه،مطالب و جزییات بیشتری را در این زمینه دریافت کنند کاربران می.است

  :شویدآشنایی با این پایگاه به آدرس زیر وارد 

http://www.becunited.co.uk/mesopotamia   

  :در این پایگاه اطالعات زیر قابل دریافت است

؛تاریخ،تمدن،ادبیات و قلمرو سومری،؛امپراتوری اکد؛امپراتوری اورارتو؛ امپراتوری بابل )بطور مختصر(تاریخ،تمدن فرھنگ بین النھرین
  .النھرین زیر سلطه ایران و یونان؛بین النھرین در تسلط اعرابقدیم؛امپراتوری آشوری؛امپراتوری بابل جدید؛بین 

  :ھنر در بین النھرین باستان

  :به سایت زیر وارد شوید wisconsin-madisonبرای آشنایی با ھنر و فرھنگ بین النھرین باستان در گروه تاریخ ھنر دانشگاه 

http://www.wisc.edu/arth/ah201/01.mesopotamia.1.html   

  :بابلی-سؤاالتی در زمینه اسطوره آشوری

و   بابلی و ھمچنین منابع-ھای آشوری در امریکا،پایگاھی برای پاسخ به سؤاالتی در زمینه اسطوره New hampshireدر دانشگاه 
  :برای مطالعه این پایگاه به آدرس زیر وارد شوید.اندازی شده است کتب تألیف شده در تاریخ بین النھرین باستان،راه

http://pubpages.unh.edu/cbsiren/assyrbabyl-Faq.html   

  :کند ھای سومری مطرح می ھمچنین آدرس زیر،ھمین مطالب را در زمینه اسطوره
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http://pubpages.unh.edu/cbsiren/sumer-faq.html   

  .تھیه و تنظیم شده است christopher B.sirenکلیه مطالب فوق توسط 

  :ھای آمریکا گروه تاریخ در دانشگاه

   Connecticut:گروه تاریخ دانشگاه 

http://vm.uconn.edu/WWWHIST   

  :گروه تاریخ دانشگاه ایالتی کلورادو

http://www.colostate.edu/depts/Hist   

تحقیقاتی را در حوزه تاریخ اوایل اسالم،خلفای راشدین و قصص االنبیاء  James E.Lindsayیکی از اعضای این گروه بنام 
  برای مکاتبه با این پژوھشگر به آدرس.دھد می نجاما

James.Lindsay@ColoState.Edu   

  .نامه بفرستید

  :گروه تاریخ دانشگاه ایالتی فلوریدا

http://www.fsu.edu/history   

 :گروه تاریخ دانشگاه فلوریدا

http://www.history.ufl.edu   

   http://www.as.miami.edu/history: یامی در ایالت فلوریداگروه تاریخ دانشگاه م

  :در ایالت جرجیا Augustaگروه تاریخ دانشگاه ایالتی 

http://www.aug.edu/history-and-anthropology   

قا،خارومیانه، ،فارغ التحصیل تاریخ از دانشگاه نیویورک است و در این گروه مطالعات خود را در زمینه افری michael Bishkuدکتر 
  .دھد جھان اسالم و امپراتوری بریتانیا انجام می

  :در این دانشگاه به آدرس زیر وارد شوید) Historical Club(ھمچنین برای آشنایی با باشگاه تاریخی 

http://www.oug.edu/history-and-anthropology/ history.htm   

  :در ایالت جرجیا Armstrong Athlanticگروه تاریخ دانشگاه ایالتی 

http://www.hist.armstrong.edu   

پست   نشانی.دھد پژوھش خود را در زمینه تاریخ چین،ژاپن و خاورمیانه انجام می George B.prudenیکی از اعضای این گروه بنام 
  :الکترونیکی وی چنین است
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prudenge@mail.amstrong.edu   

  :در ایالت ھاوایی manoaگروه تاریخ دانشگاه ھاوایی در 

http://www2.hawaii.edu/history   

از جمله . پردازد نگاری به تحقیق می در این گروه در زمینه تاریخ و تمدن اسالمی،تاریخ خاورمیانه و تاریخ Elton L.Danielآقای دکتر 
  :کارھای منتشر شده این پژوھشگر عبارتند از

  .٢٠٠٠تاریخ ایران،چاپ سال -١

چاپ شده  ١٩٩٠برداری از کتاب بلعمی،ترجمه تاریخ طبری که در مجله انجمن آسیایی سلطنتی به سال  ویرایش و نسخه-٢
  .است

  .در شیکاگو به چاپ رسیده است ١٩٧٩تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در دوره حاکمیت عباسیان که در -٣

برای مکاتبه با این . از انتشارات دانشگاه کلمبیا در نیویورک) Encyclopedia of Iranica(عارف ایرانیکا ھمکاری در نگارش دایرة الم-۴
  .نامه بفرستید edaniel@hawaii.eduمحقق به نشانی 

   Idaho:در ایالت  Boiseگروه تاریخ دانشگاه ایالتی 

http://www.idaho.edu/history   

ھمچنین   وی.یل تاریخ جدید از دانشگاه کارولینای شمالی،در این گروه مشغول به تدریس استفارغ التحص Michael Zirinskyدکتر 
  :از جمله مسائل مورد عالقه وی،تحقیق در موارد زیر است.پردازد در زمینه تاریخ اروپا و تاریخ اسالمی خاورمیانه به پژوھش می

  ویژه با ایاالت متحده،میسونرھای مذھبی کلیسای امریکا در دوره روابط خاورمیانه اسالمی با جھان غرب،روابط ایران با غرب به
  .اواخر قاجار و اوائل پھلوی

  .مکاتبه کنید mzirins@boisestate.eduبرای آشنایی بیشتر با این محقق،از طریق نشانی پست الکترونیک 

  :توان به موارد زیر اشاره کرد در میان آثار منتشر شده او،می

  امریکایی در ارومیه، ھای مذھبی ھیئت-١

این مطلب در مجله بین المللی مطالعات خاورمیانه در (١٩٢١-٢۶انگلیس و ظھور رضا شاه :قدرت و دیکتاتوری شاھنشاھی-٢
  ).منتشر شده است ١٩٩٢

 .م/١٩٩٢،مجله تاریخ کلیسا،١٨٨٣-١٩۴٩راھبه کلیسا در ایران :منادیان تغییر و تحول-٣

  .م/١٩٨٩میسیونرھای کلیسا و روابط امریکا با ایران دوره پھلوی،مجله ایرانی امور بین الملل،-۴

  .١٩٨٩م،مجله بین امللی مطالعات خاورمیانه،  ١٩٢۴و روابط امریکا با ایان زمان پھلوی  robert Imbrieقتل :خون،قدرت و ریاکاری-۵

   illinois:شیکاگو در ایالت  Loyolaگروه تاریخ دانشگاه 

http://www.Iuc.edu/depts/history   
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  نشانی پست.دھد در این گروه،تحقیقاتی را در زمینه اسالم و مطالعات اسالمی و عثمانی انجام می zouhair ghazzalدکتر 
  .باشد می zghazzal@midway.uchicago.eduالکترونیک این محقق، 

   illinois:در ایالت  DePaulگروه تاریخ دانشگاه 

http://Condor.depaul.edu/clio/index.html   

وی،   نشانی پست الکترونیک.پردازد در زمینه تاریخ جھان اسالم به تحقیق می warren schultzیکی از اعضای این گروه،بنام دکتر 
wschultz@wppost.depaul.edu است.  

  :ایالت ایندیانا-گروه تاریخ دانشگاه ایندیانا

http://www.indiana.edu/history   

  :ایالت ایندیانا-گروه تاریخ دانشگاه نوتردام

http://www.nd.edu/history  

  :دو نفر از اعضای ھیأت علمی این گروه موردنظر ما ھستند

آثار   از جمله.کند قیق مینگاری و روابط مسلمانان و بیزانس تح در زمینه تاریخ اجتماعی و فرھنگی اسالم،تاریخ Paul cobbدکتر -١
  .م در دانشگاه ایالتی نیویورک است ٧۵٠-٨٨٠منتشر شده او،مجادله و نزاع در سوریه دوره عباسیان،

  .است Paul.Coob.3@nd.eduنشانی این پژوھشگر 

  .کند در زمینه روابط اسالم،مسیحیت و یھود تحقیق می Olivia.R.Constableمحقق دیگر به نام -٢

  نشانی پست الکترونیک این.در کمبریج منتشر شده است ١٩٩۴وی،تجارت و تاجران دوره اسپانیای اسالمی چاپ  از جمله آثار
  پژوھشگر

Olivia.R.Constable.1@nd.edu   

   lowaایالت -گروه تاریخ دانشگاه ایوای شمالی

http://fp.uni.edu/history   

و خاورمیانه به تدریس مشغول بوده و در مورد گسترش اسالم نیز تحقیقاتی در زمینه تاریخ افریقا  Donna Maierدر این گروه خانم 
  .نامه بفرستید Donna.Maier@uni.eduبرای مکاتبه با این محقق به نشانی پست الکترونیکی .را انجام داده است

   Louisianaایالت -در نیواورلند Loyolaگروه تاریخ دانشگاه 

http://www.loyno.edu/history   

  .پردازد در این گروه،در زمینه تاریخ جدید خاورمیانه به تحقیق می Sarah Gudtieriم دکتر خان

   wyomingایالت - wyomingگروه تاریخ دانشگاه 

http://uwadmnweb.uwyo.edu/history   
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  نشانی.پردازد ق میدر زمینه تاریخ خاورمیانه جدید و ھمچنین موضوع زن و اسالم به تحقی Marianne kampدر این گروه دکتر 
   mkamp@uwyo.edu: مکاتبه الکترونیکی وی چنین است

  سی.دی.ایالت واشنگتن-گروه تاریخ دانشگاه جرج واشنگتن

http://www.gwu.edu/history   

  نشانی پست.به تحقیق مشغول استدر زمینه خاورمیانه به ویژه امپراتوری عثمانی  Dina khouryدر این گروه خانم دکتر 
   dikhy@gwu.edu: الکترونیکی وی

  ایالت واشنگتن-گروه تاریخ دانشگاه ایالتی واشنگتن

http://libarts.wsu.edu/history   

: است  نشانی وی چنین.،در زمینه تمدن اسالمی و تاریخ خاورمیانه به تدریس مشغول است marina tolmachevaخانم دکتر 
tolmache@wsu.edu   

  :از جمله آثار منتشر شده از این پژوھشگر عبارتند از

  .١٩٩٣تاریخ ایام،انتشارات دانشگاه ایالتی میشیگان،-١

  .١٩٩٣زن مسلمان در جمھوری آسیای میانه،مرکز بررسی آسیایی،-٢

  .١٩٩٣مسافرت زنان در دار االسالم از دیدگاه ابن بطوطه،دانشگاه ایالتی واشنگتن،-٣

 :ایالت واشنگتن- whitmanگروه تاریخ کالج 

http://www.whitman.edu/office-departments/history   

  :نشانی وی چنین است.در زمینه جھان اسالم و خاورمیانه به تحقیق مشغول است Don matthewsدر این گروه پروفسور 

matthewc@whitman.edu   

  ایالت ویرجینیا-) George mason(ماسون گروه تاریخ دانشگاه جرج 

http://chnm.gmu.edu/history   

مقاالت   از جمله.پردازد در زمینه ایران،خاورمیانه جدید و اندیشه سیاسی در اسالم به تحقیق می Shaul Bakhashدر این گروه دکتر 
  :توان به موارد زیر اشاره کرد وی می

  .حکومت پادشاھی در ایران-١

  .م/١٨۵٨-١٨٩۶سی و اصالحات در دوره قاجار بوروکرا-٢

  ھای نفتی و انقالب ایران سیاست-٣

  ایران و انقالب اسالمی-۴
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  ھای متمادی او ھمچنین سال.مقاالت وی توسط نیویورک تایمز،واشنگتن پست و دیگر موسسات انتشاراتی به چاپ رسیده است
  .نگار در ایران به سر برده است به عنوان روزنامه

   sbakhash@gmu.edu: پست الکترونیکی وی چنین است نشانی

  :ایالت ماساچوست-گروه تاریخ کالج بوستون

http://www.bc.edu/bc-org/arp/cas/his/hitory.html   

الکترونیکی وی   نشانی پست.کند عثمانی تحقیق میدر زمینه روابط خاورمیانه با اروپا و تاریخ  Benjamin Braudeدر این گروه دکتر 
  :چنین است

benjamin.braude@bc.edu   

  دانشکده تاریخ مؤسسه تکنولوژی ماساچوست

http://web.mit.edu/history/www /  

  :دونفر از اعضای این گروه،موردنظر ما ھستند

بیشتر آثار منتشر شده وی در .ه تحقیق مشغول استدر زمینه تاریخ سیاسی و اجتماعی خاورمیانه ب philips,khouryدکتر -١
  .زمینه سوریه است

. پردازد در زمینه تاریخ فرھنگی و اجتماعی مصر جدید و ھمچنین تمدن اسالمی به پژوھش می mona L.Russellخانم دکتر -٢
  :نشانی وی چنین است

monalisa@mit.edu   

  :ایالت ماساچوست-گروه تاریخ دانشگاه تافتز

http://www.whc.neu.edu   

  .پردازد در زمینه خاورمیانه به ویژه لبنان به تحقیق می leila fawazدر این گروه خانم دکتر 

در زمینه خاورمیانه،تاریخ ایران،امپراتوری مغول،جھان اسالم و آسیای میانه به تحقیق و تدریس  Meatrice F.Manzھمچنین خانم 
  .نامه بفرستید bmanz@emerald.tufts.eduوی به نشانی پست الکترونیکی  برای مکاتبه و تبادل نظر با.مشغول است

 


