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 مستقبل الدراسات التاريخية في ظل االنترنيت
 

 د. ياسر عبدالجواد المشهداني
 المستخلص:

قبل ظهور اإلسالم، كان للقبائل العربية فى شبه الجزيرة تأريٌخ، هو أيام العرب التى              
هى عبارة عن روايات شفاهية تحكى حروب القبائل وعظائم األمور التى جرت بين العرب قبل 
اإلسالم، كيوم داحس والغبراء.. وحرب البسوس.. إلخ، ثم صار التاريخ علمًا بعد ظهور اإلسالم 
لو الغزوات ووقائع الخالفة، وأرادو اإلخبار  وقيام دولته ألسباب دينية ودنيوية ؛ فعلماء اإلسالم سجَّ

رووا الحديث الشريف. عن األمم السالفة التى أشارت إليها آيات القرآن، وسعوا لمعرفة الرجال الذين 
ومن ناحية أخرى، كان البد للمسلمين من معرفة طبيعة البالد التى فتحوها، ونظام خراجها، وأخالق 

 سكانها ؛ مما دعاهم للنظر فى تاريخ األمم والشعوب.
 ةــالمقدم

يحاول هذا البحث االجابة عن احد االسئلة المهمةة التةك كثيةرا مةا نسةمع صةداها خاصةة لةدى 
 ن بحقل الدراسات االنسانية وهو: المهتمي

 ما مصير الدراسات التاريخية واالنسانية في ظل االنترنيت؟. 
ولعةةةل االجابةةةة علةةةى هةةةذا السةةةلال لهةةةا عالقةةةة بالتقةةةدم التكنولةةةوجك الةةةذ  دخةةةل فةةةك الكثيةةةر مةةةن 

من هنا تفاصيل حياتنا وبيوتنا واجبرت االغلبية على االنضواء تحت لواء ثورة تكنولوجيا المعلوماتية و 
يهدف البحث الى اثبات ارتقاء وتطور دراسة علم التاريخ فك ظةل شةبكة المعلومةات الدوليةةتاالنترنيت 
التك طرقت جميع ابواب العلوم االخرى وساهمت بأرتقائها ومن ثم اصبحت الطريقةة المثلةى مةن اجةل 

الجميةةع االلتحةةاق مواكبةةة علةةوم العصةةر هةةك ادرا  ان تلةة  التكنولوجيةةا تتقةةدم بشةةكل سةةريع جةةدا وعلةةى 
 بركبها.

لتركيز على فائدة شةبكة المعلومةات الدوليةة   االنترنيةت لوقد سلطت فكرة البحث الضوء على 
بالنسبة لعلم التاريخ وبناًء على هذه الفكةرة تةم تقسةيم البحةث الةى مةداخل عةدة اهمهةا: تقةديم لمحةة عةن 

ى عن مفهوم االنترنيت والمراحل التك نشأة علم التاريخ ومراحل تطوره عبر العصور وتقديم لمحة اخر 
اخةر عةن كيفيةة واوجةه  االسةتفادة مةن االنترنيةت فيمةا يخة   مر بهةا،، كمةا تطةرق البحةث الةى مةدخل  

                                                           

 .مدرست قسم التاريخت كلية التربية 
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ن. وقد تم رصد عدة فوائد تمكةن المهتمةين بعلةم التةاريخ مةن اسةتغالل هةذا التقةدم و علم التاريخ والملرخ
 وتوظيفه لما يخدمهم.

واقع االلكترونيةة العلميةة المهتمةة بدراسةة علةم التةاريخ وقةد الحةق البحةث كما تم تناول فائدة الم
 بقائمة تظم اهم المواقع العربية والعالمية التك يرتادها الملرخون والمثقفون. 

اخيةةرا.. البةةد مةةن االعتةةراف ان مةةا سةةيذكر فةةك هةةذا البحةةث قةةد ينطبةةق اغلبةةه علةةى الدراسةةات 
لكةةةن الباحةةةث المةةةلرف قةةةد يجةةةد فيةةةه الكثيةةةر مةةةن االهميةةةة العلميةةةة بشةةةكل عةةةام ولةةةيس التةةةاريخ فحسةةةب و 

 والخصوصية على االقل كاالطالع على المو اقع الخاصة بعلم التاريخ والكتب التاريخية. 
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 اوال: تعريف التاريخ 
ن ي" معاِن وتعريفات عديدة فقد عرفه عدد من الملرخ History ان لمدلول لفظة " تاريخ  

، (1)الزمان من ناحية التعيين والتوقيت وموضوعه االنسان والزمان  على انه فن يبحث عن وقائع
وعرفه البعض  بمفهومه الواسع على انه يدل على المعلومات التك يمكن معرفتها عن نشأة الكون 

 .(2)كله بما يحويه من اجرام وكواكب ومن بينها االرض 
ُخ أ   تعريف الوقت والتَّْوريُخ ومثله َأرََّف أرف  التَّْأرياما فك اللغة فتعود الكلمة الى جذر         

وبشكل عام فان التاريخ هو علم معرفة أحوال الطوائف وبلدانهم ورسومهم  (3)الكتاَب ليوم كذا 
وعاداتهم وصنائع أشخاصهم وأنسابهم ووفياتهم إلى غير ذل  وموضوعه: أحوال األشخا  الماضية 

ء والملو  والشعراء وغيرهم والغرض منه: الوقوف على األحوال من األنبياء واألولياء والعلماء والحكما
الماضية وفائدته: العبرة بتل  األحوال والتنصح بها، وحصوُل ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات 
الزمن، ليحترز عن أمثال ما نقل من المضار، وُيستجلب نظائرها من المنافع  وهكذ فانه علم دراسة 

جناس البشرية، ومن هنا فانه علم يتطور ويتغير وفق معطيات كل عصر االزمان والفترات واال
ويتأثر بالمكتشفات الحديثة ويلثر بها حاله حال العلوم االخرى كالكيمياء والفيزياء والرياضيات 

 . (4)وغيرها 
ففك اقدم العصور وخاصة تل  التك تعلم فيها االنسان الكتابة كانت االلةوا  الطينيةة والعظةام 

د الحيوانةةات مةةن اهةةم االدوات التةةك اسةةتخدمها االنسةةان فةةك الكتابةةة، وبعةةد ازدهةةار صةةناعة الةةورق وجلةةو 
ازدهرت معها الدراسات التاريخية فكثرت المخطوطات والوراقة وظهر فن النسخ مما اعطى للمةلرخين 

 والكتاب دافعا اضافيا لالنجاز والتاليف.
 

 ثانيا: مراحل تطور علم التاريخ 
اإلنسةةاُن البةةدائى  فةةى التةةأريخ للواقعةةات اليوميةةة التةةى تمةةر بةةه، مةةن خةةالل تلةة  الرسةةوم التةةى بةةدأ         

ةةر، بةةدأوا يلر خةةون  خطَّتهةةا يةةداه علةةى جةةدران الكهةةوف. ولمةةا اسةةتقر النةةاُس فةةى الوديةةان، وعرفةةوا التحض 
ية التةةى مةةن أولةةى الحضةةارات اإلنسةةان مصــر القديمــةالوقةةائع الكبةةرى وحةةوادث الةةدول والملةةو . فكانةةت 

                                                           
 

 . 7  (،1930: ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاو : االعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ) القاهرة1)
 .  11(،   1970 :( حسن عثمان: منهج البحث التاريخك، دار المعارف ) القاهرة2)
 .  4،   3(، ج1967 :ن منظور: لسان العرب، دار الكاتب ) بيروت( محمد بن مكرم ب3)
، المقدمة؛ صديق القنوجك: 1(، ج1986( ابو الحسن علك بن الحسين المسعود : مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار االندلس ) بيروت 4)

 .  3ابجد العلوم، مكتبة الوراق ) القاهرة الت(،   
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عنت بالتدوين، واعتنت بتسجيل التاريخ، وهو ما نراه أيضًا فى الحضارات الشرقية األخرى: البابلية.. 
 وغيرها. .اآلشورية.. الصينية.

كما هو الحال -ونشط التأريخ فى الحضارتين اليونانية والرومانية وكان قد بدأ هنا  أسطورياً 
طورة والصياغة الشعرية شيئًا فشيئًا، ليظهر ملر خون من فى اإللياذة واألوديسة ثم تخلَّ  من األس

 . (1)أمثال: هيرودت.. بوليبيوس.. سترابون.. وغيرهم 
لم يكن المسلمون هم الذين اخترعوا علم التةاريخ، بةل سةبقتهم كثيةر مةن األمةم إلةى الكتابةة فيةه..       

همهةةا تحةةر  الدقةةة واتخةةاذ الحيطةةة، ولكةةن المسةةلمين لةةم يكتفةةوا بمةةا كتبةةه غيةةرهم فيةةه ألسةةباب عديةةدة، أ
 الغرض منه. مموضوعه أ موتصحيح كثير من المفاهيم المتعلقة بهذا العلم، سواء من حيث تعريفه أ

وقبةل ظهةور اإلسةالم، كةان للقبائةل العربيةة فةى شةةبه الجزيةرة تةأريٌخ، هةو أيةام العةرب التةى هةةى 
ر التةى جةرت بةين العةرب قبةل اإلسةالم، عبارة عن روايات شفاهية تحكى حروب القبائل وعظائم األمةو 

كيوم داحس والغبراء.. وحرب البسوس.. إلخ، ثةم صةار التةاريخ علمةًا بعةد ظهةور اإلسةالم وقيةام دولتةه 
لو الغةةزوات ووقةةائع الخالفةةة، وأرادو اإلخبةةار عةةن األمةةم  ألسةةباب دينيةةة ودنيويةةة ؛ فعلمةةاء اإلسةةالم سةةجَّ

سعوا لمعرفة الرجال الذين رووا الحديث الشريف. ومةن ناحيةة السالفة التى أشارت إليها آيات القرآن، و 
أخرى، كةان البةد للمسةلمين مةن معرفةة طبيعةة الةبالد التةى فتحوهةا، ونظةام خراجهةا، وأخةالق سةكانها ؛ 

 لنظر فى تاريخ األمم والشعوب.لمما دعاهم 
نات وبدأ التدوين التةاريخى عنةد المسةلمين. منةذ القةرن األول للهجةرة. والتةزال بعةض  هةذه المةدوَّ

م( غيةر أنةه 728هةةت 110باقيًة إلى اليوم، مثل )كتاب التيجان( فى ملو  ِحْمَير لةوهب بةةن منبةه )ت 
باإلسرائيليات والروايات التى كانت متداولة آنذا  شفاهًة.. ثم ظهرت كتب السةيرة النبويةة  كءكتاٌب مل

هةةت 151ى مختصٌر لسيرة ابن إسةحاق )ت بعد ذل  بقليل، وأقدم ما وصلنا منها السيرة البن هشام وه
م( وهو الكتاب الةذى اعتنةى مللَّفةه بجمةع األخبةار مةن مظانهةا المختلفةة، وارتحةل فةى سةبيل ذلة  768

إلى عدة بالد، ساعيًا لإلحاطة بكافة التفاصيل واألخبار. أما كتاب المغازى للواقدى )محمد بن عمر، 
لتةةةةأريخ العربةةةةى اإلسةةةالمى، باعتبةةةةاره مةةةةن أبةةةةرز م( فهةةةةو يحتةةةةل مكانةةةةًة خاصةةةة فةةةةى ا 822هةةةةت207ت 

نة فى القرن الثانى الهجرى.  األعمال المدوَّ
تةأثيرات   وتدل هةذه البةدايات علةى أنَّ نشةأة علةم التةاريخ وتطةوره بعةد ذلة  كةان بمعةزل عةن أ

روا من خارج النطاق الحضارى للجماعة العربية اإلسالمية، فأوائةل المةلر خين العربتالمسةلمين لةم يتةأث

                                                           

 االسكندرية، شبكة االنترنيت موقع: ( يو سف زيدان: مخطوطات مكتبة1)
    http://www.ziedan.com/index/12.asp  

http://www.ziedan.com/index/12.asp
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نمةةةا جةةةاءت جهةةةودهم نابعةةةة نات الفارسةةةية أو اليونانيةةةة  أو غيرهةةةا واة مةةةن  فةةةى اعمةةةالهم التأريخيةةةة بالمةةةدوَّ
 مقتضيات خاصة بالجماعة العربية اإلسالمية.

ذل  الزمن الذ  اعتبر فيه التاريخ مجرد سرد للحوداث لكك يحفظ ذكةرى الماضةك  مضىلقد 
المم او انه نوع من الثقافة العامة الالزمة العةداد الرجةال ويمجد االفعال البارزة فك حياة االشخا  وا

للحيةاة السياسةةية والحربيةةة، او انةةه فةةرع مةةن فةةروع االدب يةةدرس للمتعةةة والتسةةلية، وقةةد ظةةل التةةاريخ فيمةةا 
االدباء حينا والباحثون المدققون حينا اخر حتى تغيرت نظرة العلماء اليةه ووجةد البحةث  همضى يتداول

وقصةةةةد الدارسةةةةون الوصةةةةول الةةةةى الحقيقةةةةة التاريخيةةةةة فةةةةك ذاتهةةةةا بقةةةةدر المسةةةةتطاع  (1)العلمةةةةك التةةةةاريخك
 بمساعدة العلوم االخرى ومساعدته لها ايضا. 

وصةةار التةةاريخ ِعلمةةًا مكتمةةل البنيةةان، مةةع جهةةود كبةةار المةةلرخين مةةن أمثةةال محمةةد بةةن جريةةر 
هةةةةةةت 681)ت  م(  وابةةةةةن خلكةةةةةان  1232هةةةةةةت 630م( وابةةةةةن األثيةةةةةر )ت 922هةةةةةةت 310الطبةةةةةرى )ت 

م(. ثةةةةم كةةةةان العطةةةةاء العربةةةةى اإلسةةةةالمى الكبيةةةةر، مةةةةع فلسةةةةفة 1347هةةةةةت 748م( والةةةةذهبى )ت 1282
م( فى مقدمته الشةهيرة التةى صةاي فيهةا ألول مةرة، 1405هةت 808التاريخ التى قدَّمها ابن خلدون )ت 

ةةةةس ا ألول لعلةةةةم القةةةةوانين التةةةةى تحكةةةةم تطةةةةور المجتمعةةةةات اإلنسةةةةانية. فكةةةةان بةةةةذل  أيضةةةةًا  هةةةةو الملس 
االجتماع.. أو ما كان يسميه هو: علم العمةران البشةرى وعلةى هةذا النحةو، صةار علةم التةاريخ بفروعةه 
المختلفة، من العلوم األساسية طيلة قرون العطاء العربى اإلسالمى، وهةو العطةاء الةذى نسةميه اليةوم: 

 (.2) التراث
ذاته بمعزل عن العلةوم االنسةانية االخةرى وهكذا اصبح من المسلم به ان التاريخ صار علما مستقال ب 

بةةل انةةه بمةةرور الةةزمن وتقةةدم الدرسةةات نجةةد ان تلةة  العلةةوم هةةك التةةك تقةةدم يةةد العةةون للباحةةث التةةاريخك 
 .(3)ليحلل ويفسر حركة التاريخ وربما ليسد بعض الثغرات فك مسلسل التاريخ  )االحداث( 

جتمةاع وغيرهةةا الزمةة ومسةاعدة للبحةةث ومثلمةا اصةبحت االن علةوم كالجغرافيةةة واالقتصةاد واال
التةةاريخك فةةان التكنولوجيةةا الحديثةةة ممثلةةة باالنترنيةةت قةةد جةةرى تطويعهةةا لتقةةدم خدمةةة كبيةةرة للدراسةةةات 

 التاريخية كما سنبين الحقا.
وبعد ظهور الثورة الصناعية واختراع الطباعة وااللة الكاتبة اصةبح باالمكةان نشةر العديةد مةن 

هةةةا وايصةةةالها الةةةى العديةةةد مةةةن دور النشةةةر بحيةةةث يصةةةبح عةةةدد الطبةةةع للكتةةةاب الكتةةةب والمجلةةةدات وطبع
 الواحد اكثر من مليون نسخة. 

                                                           

 . 9(  عثمان: المرجع السابق،   1)
 ( زيدان: الموقع نفسه2)
 . 13(،   1990، عالم المعرفة )الكويت(  شوقك عبد القو  عثمان: تجارة المحيط الهند  عصر السيادة االسالمية، سلسلة 3)
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 :Internetثالثا: تعريف االنترنيت
يعةةةرف اإلنترنةةةت أو مةةةا يسةةةمى )بالنةةةت( بأنةةةه عبةةةارة عةةةن شةةةبكة حاسةةةوبية عمالقةةةة تتكةةةون مةةةن 

هةذه الشةةبكة وأن يحصةةل شةبكات أصةةغر، بحيةةث يمكةن أل  شةةخ  متصةةل باإلنترنةت أن يتحةةول فةةك 
علةةى جميةةع المعلومةةات فةةك هةةذه الشةةبكة )إذا ُسةةمح لةةه بةةذل ( أو أن يتحةةدث مةةع شةةخ  آخةةر فةةك أ  

 . (1)مكان فك العالم 
الوسةةيلة التةةك تسةةهل  world wid wwebوهةةك اختصةةار لعبةةارة  wwwويعتبةةر الويةةب أو 

هةا علةى اإلنترنةت وهةك عبةارة الوصول إلى المعلومات فةك اإلنترنةت، فهةك أشةبه بالنافةذة التةك تطةل من
ويمكنةةةة  عرضةةةةها فةةةةك جهةةةةاز الكمبيةةةةةوتر  HTMLعةةةةن صةةةةفحات ُتكتةةةةب بلغةةةةة )أو برمةةةةوز( تسةةةةمى 

(.كمةةا ان هنةةا  بةةرامج الكترونيةةة تقةةوم Browserالشخصةةك بواسةةطة برنةةامج خةةا  يسةةمى متصةةفح )
أ  عةةرض المعلومةةات الموجةةودة فةةك اإلنترنةةت، ويمكةةن مةةن خاللهةةا البحةةث عةةن أيةةة مفةةردات ودخةةول ب

موقع فك اإلنترنت، وبمجرد تعلم الكيفية فك استخدام هذا البرنامج يستطيع المةرء أن يبحةر فةك فضةاء 
 الكوكةل وشةبكة   Googleاليةاهو وشةبكة   Yahoo اإلنترنت، ومن أشةهر محركةات البحةث: شةبكة 

Msn  مسن وشبكة اربفيستاArabvista  .وغيرها 
 :رابعا: نشأة االنترنيت

الدفاع  ةلمعلومات الدوليةتاالنترنيت الى أوائل الستينات إذ افترضت وزار تعود نشأة شبكة ا
األمريكية وقوع كارثة نووية ووضعت التصورات لما قد ينتج عن تأثير تل  الكارثة على الفعاليات 
المختلفة للجيش، وخاصة فعاليات مجال االتصاالت الذ  هو القاسم المشتر  األساسك الموجه 

 عمال.والمحر  لكل األ
وقةةةد كلفةةةت الةةةوزارة مجموعةةةه مةةةن البةةةاحثين لدراسةةةة مهمةةةة إيجةةةاد شةةةبكه اتصةةةاالت تسةةةتطيع أن 
تستمر فك الوجةود حتةى فةك حالةه هجةوم نةوو ، وللتأكةد بةأن االتصةاالت الحربيةة يمكةن اسةتمرارها فةك 

 حاله حدوث أ  حرب.
االت وأتةةةةةت الفكةةةةةرة وكانةةةةةت غايةةةةةة فةةةةةك الجةةةةةرأة والبسةةةةةاطة، وهةةةةةو أن يةةةةةتم تكةةةةةوين شةةةةةبكه اتصةةةةة

Network  ليس لها مركز تحكم رئيسك، فإذا ما دمرت أحةدها أو حتةى دمةرت مائةه مةن أطرافهةا فةان
علةةةةى هةةةةذا النظةةةةام أن يسةةةةتمر فةةةةك العمةةةةل. وفةةةةك األسةةةةاس فةةةةان هةةةةذه الشةةةةبكة المةةةةراد تصةةةةميمها كانةةةةت 

قةد بنيةت علةى  Networksلالستعماالت الحربية فقط. فك ذل  الوقت لةم يكةن أ  نةوع مةن الشةبكات 
وأسسةةوا شةةبكه أطلةةق عليهةةا اسةةم شةةبكه وكالةةة مشةةروع  …طةةالق ولهةةذا فةةان البةةاحثين تركةةوا لخيةةالهماإل

                                                           

 .16(،   2000 :( معتصم شفا عمر  واخرون: االنترنيت، دار الرضا للنشر ) دمشق1)
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( Advanced Research Projects Agency Network  ARPANETاألبحةاث المتقدمةة)
وذل  كمشروع خا  لوزارة الدفاع األمريكية، وكانت هذه الشبكة بدائية وتتكون من أربعةه كمبيةوترات 

لجامعةةات أمريكيةةة. لقةةد جعلةةت  ةبواسةةطة توصةةيالت التلفةةون فةةك مراكةةز أبحةةاث تابعةة مرتبطةةة ببعضةةها
للجامعات ومراكز األبحاث والمنظمات العلمية األخرى وألجراء األبحاث مةن  ةالوزارة هذه الشبكة ميسر 

قةةةد نمةةةت بشةةةكل ملحةةةوظ،  ARPANETاجةةةل دراسةةةة إمكانيةةةات تطويرهةةةا، ونتيجةةةة لهةةةذا الوضةةةع فةةةان 
 نت بسيطة تحولت إلى نظام اتصاالت فعال.والشبكة التك كا

السةنوات التةك تلةت جةةاءت معهةا بتغييةرات كثيةةرة، وفةك ذلة  الوقةت فةةان الوصةول للشةبكة كةةان 
عبةةارة  ARPANETقاصةةرا علةةى الجةةيش والجامعةةات والبةةاحثين، ونتيجةةة لهةةذا الوضةةع فلقةةد أصةةبحت 

لومةةات فيهةةا باسةةتخدام تقنيةةة عةةن شةةبكه تتكةةون مةةن شةةبكات ذات مفةةاتيح وأطةةراف متعةةددة، وترسةةل المع
اصةةغر، تتحةةر  بحريةةه واسةةتقاللية مةةن طةةرف إلةةى أخةةر لتصةةل إلةةى  Packetsتفتيتهةةا إلةةى مجموعةةات 

  (.1)مبتغيها 
حةين تةم إظهةاره للضةوء، ومنةذ ذلة  الحةين  1980كان هذا المشروع غير معروف حتى سةنه 

 تساع.فان التغييرات أصبحت تحدث بسرعة كبيره واستمر هذا النظام فك اال

 1983سةنه  ARPANETكانت والدة االنترنيت فلقةد انقسةمت  1985و1982ما بين سنه 
واسةةةةةتخدمت األولةةةةةى فةةةةةك جهةةةةةود األبحةةةةةاث المدنيةةةةةة أمةةةةةا  MILNETو  ARPANETإلةةةةةى قسةةةةةمين 
MILNET  .فاحتفظ بها لالستخدامات العسكرية 

بةربط  National Science Foundationقامةت ملسسةه العلةوم الوطنيةة  1986فةك سةنه 
البةةةاحثين بعضةةةهم بةةةبعض فةةةك كافةةةه أنحةةةاء الواليةةةات المتحةةةدة مةةةن خةةةالل خمسةةةه كمبيةةةوترات عمالقةةةة، 

. لقد تكونت هةذه الشةبكة مةن مراكةز لخطةوط اإلرسةال المتكونةة NSFNETوسميت هذه الشبكة باسم 
ات من األلياف الضوئية ومن األسال  العادية، وبمساعده االتصاالت عبر األقمار الصةناعية والموجة

وذلةةةة  كةةةةك تحمةةةةل كميةةةةات هائلةةةةة مةةةةن المعلومةةةةات التةةةةك تتحةةةةر  سةةةةريعا جةةةةدا  Microwaveالدقيقةةةةة 
كونت العمود الفقر  للبنية التحتية لالنترنيت وخاصة  NSFNETإن هذه الشبكة  …ولمسافات بعيده

 بعد أن رفعت الحكومة األمريكية يدها عنها.
وكةةان عةةدد المشةةتركين يتزايةةد بشةةكل  1985سةةنه فةةك  االنترنيةةت للنةةاس عمليةةاً  ةبةةدأ تقةةديم خدمةة       

 كبير واصبح االنترنيت اآلن وكما هو جلك اكبر شبكه فك تاريخ البشرية.
 إن مةةةةةةن أهةةةةةةم صةةةةةةفات اإلنترنةةةةةةت أنةةةةةةه نظةةةةةةام مفتةةةةةةو ، وهةةةةةةذا يعنةةةةةةك أنةةةةةةه يقبةةةةةةل أ  نةةةةةةوع مةةةةةةن 

                                                           

 . 18   ،عمر : المرجع نفسه (1)
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 Mobileل بوصةله بةالتلفون النقةا Laptopأجهزة الكمبيوتر  وكذل  يمكن استخدام الكمبيوتر النقال 

phone وفةةك القريةةب سةةيكون اسةةتقبال اإلنترنةةت عةةن طريةةق التلفزيةةون أيضةةا وذلةة  باسةةتخدام جهةةاز ،
 .(1)يمكن وضعه فوق التلفزيون  Decoderمحول خا  

 

 خامسا: فائدة االنترنيت للدراسات التاريخية واالنسانية:
اجبةةر اغلبيتنةةا علةةى ان التقةةدم التكنولةةوجك الةةذ  دخةةل فةةك مراحةةل دقيقةةة  مةةن حياتنةةا والةةذ   

 دخول مجاله سواء اكنا فك اختصا  التاريخ ام غيره.
بعد اختراع االنترنيت ومساهمته فك ازدهار االبحاث العلميةة اول االمةر )أ  فةك  

التخصصةةات العلميةةة الصةةرفة كالطةةب والكيميةةاء( كةةان البةةد مةةن مواكبةةة هةةذا التقةةدم الكبيةةر 
 علم التاريخ، ومن ابرز اوجه تل  االستفادة: وتسخيره لخدمة الدراسات االنسانية ومنها

  

 :تصميم المواقع  التاريخية  (1
قامةةةت عةةةدد مةةةن المراكةةةز البحثيةةةة والملسسةةةات العلميةةةة والكليةةةات المتخصصةةةة بدراسةةةة التةةةاريخ 
بانشاء المواقع االلكترونية على شبكة المعلومات الدوليةةتاالنترنيت والتةك ينشةر فيهةا اسةماء االعضةاء 

لةةذل  الموقةةع او تلةة  الملسسةةة والكليةةة، ونشةةر عنةةاوينهم وسةةيرهم العلميةةة وابةةرز نشةةاطاتهم  ن و والمنتسةةب
كما ضمت حقوال لنشر البحوث التاريخيةة التةك يسةتفيد منهةا البةاحثون. وبامكةان كةل باحةث ان يصةمم 
موقعةةةا خاصةةةا بةةةه وينشةةةر مةةةا يشةةةاء مةةةن ابحاثةةةه فيةةةه،ومن اهةةةم االمثلةةةة علةةةى المواقةةةع التاريخيةةةة العامةةةة 

 الملسسات العلمية ما يلك:و 
http://www.geocities.com/rodeodrive/boutique/2854 

www.Islamonline.com                                                   اسالم اون الين موقع   

www.islamsit.com                                                               موقع اسالم سيت 

www.islamichistory.org                                         منتدى التاريخ االسالمك

http://www.khayma.com/waha/index.htm                          ملسسة الخيمة  
  /:www.eb.comhttp/دائرة المعارف البريطانية                                           
 
 : نشر المصادر والمراجع التاريخية (2

                                                           

 . 18( عمر : المرجع نفسه،   1)

http://www.geocities.com/rodeodrive/boutique/2854
http://www.islamonline.com/
http://www.islsmsit.com/
http://www.islamichistory.org/
http://www.khayma.com/waha/index.htm
http://www.eb.com/
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واظبةةةت عةةةدد مةةةن دور النشةةةر والملسسةةةات العلميةةةة بنشةةةر المراجةةةع التاريخيةةةة علةةةى اخةةةتالف 
موضةةةةوعاتها ومحتوياتهةةةةا فةةةةك مواقةةةةع مكتبيةةةةة متخصصةةةةة، حتةةةةى وجةةةةدنا االن االالف مةةةةن المصةةةةادر 

يةةر الخطةةوط وتصةةغيرها حسةةب رغبةةة والمراجةةع التاريخيةةة مطبوعةةة بشةةكل جيةةد ومرتةةب مةةع امكانيةةة تكب
المطلعين. ذل  بالتاكيد سةهلل العقبةات وذلةل الصةعاب امةام البةاحثين وهيلةأ لهةم مكتبةات عديةدة مفتوحةة 
بدون مقابل. هذا فضال عن تنزيل عةدد مةن الكتةب المفقةودة والنةادرة او التةك يصةعب الحصةول عليهةا 

فةةك متنةةاول اليةةد فمةةثال ان الباحةةث فةةك تةةاريخ اال بالسةةفر الةةى مكتبةةات ودول معينةةة جعلهةةا االنترنيةةت 
السيرة النبوية المطهرة وعصر الرسالة الخالدة قد اليجد مخطوطات ذل  العصةر النةادرة اال فةك مكتبةة 
الحةةةرمين الشةةةريفين او مكتبةةةة االسةةةكندرية كمةةةا ان الباحةةةث عةةةن تةةةاريخ المماليةةة  قةةةد يجةةةد الكثيةةةر مةةةن 

ملوكيةةة فةةك جامعةةة شةةيكاغو، او ان نصوصةةا مةةن الكتةةب المخطوطةةات النةةادرة فةةك مركةةز الدراسةةات الم
التاريخيةةةةةة المهمةةةةةة  ككتةةةةةاب تةةةةةاريخ فرشةةةةةته  لمحمةةةةةد قاسةةةةةم هنةةةةةدو شةةةةةاه )عةةةةةاش فةةةةةك القةةةةةرن العاشةةةةةر 

منشةةور فةةك احةةد  –للهجرىتالسةةادس عشةةر للمةةيالد( والةةذ  يتحةةدث فيةةه عةةن تةةاريخ الهنةةد بتلةة  الفتةةرة 
لكةن قةد يواجةه الباحةث مشةكلة بسةيطة إذ احيانةا المواقع وهو من الكتةب المفقةودة فةك الةوطن العربةك. و 

يطلب المشرفون على المواقع من الباحثين الراغبين بمطالعةة او اقتنةاء الكتةب االشةترا  فةك منتةدياتهم 
وملسسةةاتهم  او ان يفةةرض علةةيهم بشةةةراء تلةة  الكتةةب بمبةةةالث رمزيةةة، ومةةن االمثلةةةة علةةى اهةةم المواقةةةع 

 نسانية مايلك: المكتبية الخاصة بالتاريخ والعلوم اال
 www.alwarraq.com                                                                     موقع الوراق     

www.saidalfaraaid.com                             مكتبة صيد الفرائد                  

www.almishkat.com                                                          مكتبة المشةكاة       

  www.almaktabaashhamela.net  المكتبة الشاملة                                                 

http://www.angelfire.com/ab/alsuna/                                     موقع مكتبك 

 
 اما اهم مواقع دور النشر العربية على شبكة االنترنيت فمنها:  

  http://www.darelfikr.com.lbلبنةةةةةةةةةان                        -دار الفكةةةةةةةةةر للنشةةةةةةةةةر والتوزيةةةةةةةةةع
   http://www.anispress.com.lbمطبعة أنيس                                            

   http://www.arabook.comالشركة العالمية للكتاب                                       
  http://www.malayin.com                                      دار العلم للماليين      

http://www.alwarraq.com/
http://www.saidalfaraaid.com/
http://www.almishkat.com/
http://www.angelfire.com/ab/alsuna/
http://www.arabook.com/
http://www.malayin.com/
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ولعةةةل مةةةا سةةةبق يقودنةةةا الةةةى الحةةةديث عةةةن مسةةةةألة الفةةةرق فةةةك المطالعةةةة بيةةةةن الكتةةةاب اليةةةدو   
ن باسةةتطاعتهم )االعتيةةاد ( والكتةةاب االلكترونةةك فلعةةل الكثيةةر يفضةةل المطالعةةة بالكتةةاب التقليةةد  اذ ا

القةةراءة فةةك أ  وقةةت ومكةةان دون الحاجةةة او لعةةدم امةةتالكهم الةةى  جهةةاز الحاسةةوب واالقةةرا  الليزريةةة 
غيةةر ان الةةبعض يرغةةب المطالعةةة فةةك الكتةةاب االليكترونةةك لسةةهولة التنقةةل بةةين مفةةردات وصةةفحات  …

ة. ومهمةا يكةن مةن الكتاب وسهولة الحصول على الكتاب النادر وسرعة التجةول بةين المكتبةات العالمية
امر تبقى للكتاب التقليةد  اهميتةه ولذتةه عنةد كةل المطلعةين والبةاحثين لمةا لةه مةن نكهةة اصةيلة وتةراث 

 . (1)عميق ومتعة فك تقليب الصفحات دون تكلف 
   
 : مواقع عروض الكتب (3

اتاحةةةةت شةةةةبكة المعلومةةةةات الدوليةةةةة للمةةةةلرخين والبةةةةاحثين نشةةةةر عةةةةروض وواجهةةةةات لمللفةةةةاتهم 
م العلمية عبر مواقع خاصة لالعالن عن الكتب المهمة واسةعارها والتةرويج لهةا.. ذلة  احةاط وانجازاته

ن بأخر االصدارات وبالتالك استنباط فكرة التركيز على االتجاه الذ  يخيم على فكر البةاحثين و الملرخ
القليمةةك فةةك التةةأليف، كمةةا سةةاعد علةةى سةةرعة انتشةةار الكتةةاب ونقلةةه مةةن التةةداول المحلةةك الةةى التةةداول ا

 والعالمك. ومن مواقع عروض الكتب العالمية مايلك: 
 

www.amazon.com                                                        مكتبة االمازون االمريكية 

 http://www.neelwafurat.com                                              مكتبة النيل والفرات  
www.e-books.com                                                      عروض الكتب  

http://www.islamdir.net/links/ar/                                       عروض كتب 

 
 :مواقع المكتبات والمتاحف العالمية  (4

تم نشر مواقع خاصة بالمكتبات العالمية والمتاحف على شةبكة المعلومةات الدوليةة ممةا عةرف 
بقة للشةعوب الباحثين فك كل ارجاء العالم بما هو جديد من كتب واثار وعمةالت قديمةة وحضةارات سةا

الماضةةةية اكتشةةةفت حةةةديثا )بفعةةةل التنقيةةةب(، مةةةع امكانيةةةة زيارتهةةةا دون الحاجةةةة الةةةى السةةةفر فةةةأذا احتةةةاج 
الباحث ان يعرف مكان وجود الكتةاب الفالنةك الةذ  لةم يعثةر عليةه فةك بلةده او فةك بلةدان مجةاورة فانةه 

                                                           

د  االقر  الليزرية او خط االنترنيت (  ان وجود الكتاب االلكترونك يكون مشروطا باربعة عوامل اهمها: وجود جهاز الحاسوب ووجو 1)
 ووجود الطاقة الكهربائية ومعرفة القارىء باصول استخدام الحاسوب فك حين ان قارىء الكتاب االعتياد  ال يحتاج الى كل ذل . 

http://www.amazon.com/
http://www.alnilwalfurat.com/
http://www.e-books.com/
http://www.islamdir.net/links/ar/
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لحصةول عليةه مةن االن اصبح يستطيع الوصول اليه وحتى يستطيع تقليب صةفحاته و مةن ثةم طلةب ا
تلةةةة  المكتبةةةةة العالميةةةةة، ونفةةةةس الحةةةةال بالنسةةةةبة الثةةةةار المتةةةةاحف التاريخيةةةةة فباالمكةةةةان االطةةةةالع علةةةةى 
مصورات للقطع االثارية والنقود وغيرها عبر زيارة مواقع المتاحف فك أ  مكان قك العالم. ومن ابةرز 

 موقع المتاحف العالمية والمراكز الدراسات العلمية: 
 

 http://www.louvre.fr                                                     متحف اللوفر 
                                             .book.htmbook/com.tihamahttp://www/مكتبة تهامة

www.cambridge/library.com                                             كمبردج مكتبة جامعة  

www.yusufzidan.com                         ث موقع مكتبة االسكندريةتيوسف زيدان للترا  

www.eygptuniversity.com                                             شبكة الجامعات المصرية 
 

 : مواقع قواعد المعلومات  (5
موجةود مةن قواعةد معلوماتيةة للعلةوم الصةرفة  وبفضل التقدم التكنولوجك الكبير واقتداء بما هة    

تم انشاء قواعد معلومات تخ  علم التاريخ وتظم معلومات موسوعية عن كل مفردة من مفردات  فقد
التاريخ والمتعلقة باالحداث التاريخية او المعار  والفتوحات والمغاز  وتواريخ نشوء وسقوط الدول  او 

ن كلفة. كما اسماء االعالم والتراجم مما سهل على الباحثين الحصول على المعلومة بسرعة ويسر دو 
ويمكةةةن عبةةةر قواعةةةد المعلومةةةات اسةةةتغالل شةةةبكة االنترنيةةةت واقامةةةة روابةةةط اتصةةةال بةةةين اقسةةةام التةةةاريخ 
والدراسةةات االنسةةانية فةةك مختلةةف كليةةات وجامعةةات العةةالم او الةةوطن العربةةك علةةى االقةةل مةةن اجةةل رفةةد 

صةةعيد الدراسةةات  البةةاحثين بجديةةد الدراسةةات ونشةةاطات االقسةةام ومةةا لةةديها مةةن نةةدوات وانجةةازات علةةى
 العليا ومعرفة عناوين رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه المنجزة او التك هك قيد االنجاز. 

 ومن مواقع قواعد المعلومات: 
www.shoman.com                                                                     شومان  ملسسة  

www.islamicwekpidia.com         موسةةةوعة ويكبيةةةديا                               
www.zahur.com                  موقع زاهور                                           

www.encyclopidia.com        موقع الموسوعة                                         

http://www.asp.com.lb                                        الموسةةةةةةةةوعة االمريكيةةةةةةةةةة 
http://ea.grolier.com                                            الموسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعة البريطانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

http://www.louvre.fr/
http://www.tihama.com/book/book.htm
http://www.cambridge/library.com
http://www.yusufzidan.com/
http://www.eygptuniversity.com/
http://www.shoman.com/
http://www.islamicwekpidia.com/
http://www.zahur.com/
http://www.zahur.com/
http://www.encyclopidia.com/
http://www.asp.com.lb/
http://ea.grolier.com/
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http://www.ed.com                                       مركزدراسةةةةةةةةةةةةةات الوحةةةةةةةةةةةةةدة العربيةةةةةةةةةةةةةة 

http://www.caus.org.lb                                                      الموسوعة 
www.encyclpidiacatholica.com                                     الموسوعة الكاثوليكية 

 : E-mailالبريد االلكتروني   (6
الفوائةةةد االخةةةرى المتوخةةةاة مةةةن شةةةبكة المعلومةةةات الدوليةةةة هةةةو التواصةةةل بةةةين المةةةلرخين مةةةن    

والباحثين والمهتمين من ذو  االختصةا  والةذين قةد نجةد سةير بعضةهم منشةورة فةك عةدد مةن المواقةع 
وامكانية التباحث فك المسائل العلميةة المهمةة والعالقةة وذلة  عةن طةريقين: االول هةو طريقةة المحادثةة  

( وهةةةةك لغةةةةة مخاطبةةةةة بةةةةدات تتشةةةةكل معالمهةةةةا التركيبيةةةةة والصةةةةرفية والدالليةةةةة Chatغةةةةة التراسةةةةل )او ل
والمعجميةةة بشةةكل جلةةك وواضةةح السةةيما وان هيمنةةة االنترنيةةت تتعمةةق شةةيئا فشةةيئا لتظهةةر فةةك الوجةةود 
لغةةات الكترونيةةة تطبيعيةةة النهةةا تسةةتخدم بواسةةطة االالت االلكترونيةةة )هواتةةف وحواسةةب(، لغةةة هجينةةة 

لفة من اللغات الطبيعية كاالنجليزية واالسبانية والعربية والفرنسية فهك تنهل من مستوياتها اللسانية مل 
الكثير وتحتفظ عادة بالنسق اللغو  من دون تغيير وفك نفس االن هك رهن اشارة الكترونةات شةبكات 

يسةةتدعك السةةرعة فةةك االتصةال االلكترونيةةة اذ انهةةا تعتمةد مةةا يسةةمى معلومةات الواقةةع االفتراضةةك الةذ  
نقل وايداع المتواليات اللسانية الموصلة الكترونيا هذا التمازج والتالقك االفتراضك هةو الةذ  خلةق هةذا 
النةةوع مةةن اللغةةة الطبيعيةةة االفتراضةةية الةةذ  يتميةةز نظامةةه باالختصةةارات التةةك تسةةتدعيها لغةةة التراسةةل 

 . (1)بالبايت  والدردشة المتدفقة حسب تدفق الصبيب االلكترونك والمحسوب
وهذه الطريقة هك التك تسهل اقامة اللقةاء بةين البةاحثين بالصةورة والصةوت،  والطريقةة الثانيةة 

( إذ بموجبهةةا يمكةةن كتابةةة الرسةةائل وارسةةال البحةةوث والدراسةةات Emailهةةك طريقةةة البريةةد االلكترونةةك )
النترنيةت فةك التعريةف الى الطرف االخر إن كان شخصا ام جامعة بسرعة ودقة ومن هنةا فقةد سةاهم ا

بكتابةةات البةةاحثين )مستشةةرقين كةةانوا او عربةةا( ووجهةةات نظةةرهم ونقةةدهم ودحةةظ اراءهةةم او قبولهةةا مةةن 
خةةالل المواقةةع االلكترونيةةة بسةةرعة كبيةةرة مةةع امكانيةةة ترجمتهةةا مةةن لغةةات الحيةةة االخةةرى )كاالنكليزيةةة 

العربيةة وببضةع ثةوان ومةن ثةم االسةفادة ( ونقلهةا الةى اللغةة …والفرنسية وااللمانيةة والصةينية والروسةية 
 منها او الرد عليها. ومن مواقع الباحثين والملرخين: 

 
www.taziabdalhadi.com                               موقع الدكتور عبد الهاد  التاز  

                                                           

 ، منشور على شبكة المعلومات الدوليةتاالنترنيت موقع لغة التشات والميسنجر( عزالدين غاز :: 1)

http://www.alwaraq.com/Core/dg/dg_honorable_comments? 

http://www.ed.com/
http://www.caus.org.lb/
http://www.caus.org.lb/
http://www.caus.org.lb/
http://www.encyclpidiacatholica.com/
http://www.taziabdalhadi.com/
http://www.alwaraq.com/Core/dg/dg_honorable_comments?recid=157811
http://www.alwaraq.com/Core/dg/dg_honorable_comments?recid=157811
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http://users.erols.com/zenithco مواقع علماء                                                
         

 : ( المناسبات العالمية7
لالنترنيةةةةةت اهميةةةةةة كبةةةةةرى اخةةةةةرى للبةةةةةاحثين وهةةةةةك امكانيةةةةةة االطةةةةةالع علةةةةةى اخةةةةةر المناسةةةةةبات 

اكن اقامتهةةا ومةةن ثةةم االتصةةال باللجةةان واالحتفةةاالت العلميةةة والمةةلتمرات والنةةدوات ومعرفةةة مواعيةةد وامةة
المنظمة لها من اجل اجل الحصول على دعوى لالشترا  بهةا فضةال عةن مواكبةة االحةداث المعاصةرة 

 واالشترا  بمناقشتها. 
 ومن اهم مواقع المحافل الدولية والملتمرات العلمية: 

  www.daralhayat.comموقع عواصم الثقافة العربية االسالمية السنوية                    
موقةع  www.issesco.com ايسسةكو               –موقع المنظمة العربية للتربية والثقافةة والعلةوم 

  oci.org-www.oic منظمة الملتمر االسالمك                                        
 www.taghrib.orgموقع المجمع العالمك للتقريب بين المذاهب االسالمية                   

 

 (  امكانية نشر االبحاث بمجالت متخصصة:8
م مواقةةةع خاصةةةة بهةةةا مةةةن جةةةل اسةةةتقبال صةةةميتقامةةةت عةةةدد مةةةن المجةةةالت العلميةةةة المحكمةةةة ب  

االبحاث الرصينة وتقيممها ومن ثةم نشةرها الكترونيةا، وقةد اعتمةدت تلة  المجةالت فةك شةروط ومسةائل 
الترقية وذل  دون ش  وفر للباحثين السرعة فةك النشةر دون االنتظةار لمةدة طويلةة قةد تزيةد عةن السةنة 

وايمةيالت المجةالت العربيةة والعالميةة علةى فك المجةالت االخةرى مةن نشةر االبحةاث. ومةن اهةم مواقةع 
 شبكة االنترنيت: 

 www.fustat.org          موقع مجلة الفسطاط  تغير محكمة  

 www.alturathalshaabi.com                 موقةةةةةةةع مجلةةةةةةةة التةةةةةةةراث الشةةةةةةةعبك تمحكمةةةةةةةة      
www.albayan.com           موقع البيان  تغير محكمة  

  www.alahmadiah.com    موقع  مجلة االحمدية                                        
                         mg.com-www.jerash                                موقع مجلة جامعة جرشتمحكمة   

         www.aldara.comموقع مجلة الدراةتمحكمة                                             

http://users.erols.com/zenithco
http://www.daralhayat.com/
http://www.issesco.com/
http://www.oic-oci.org/
http://www.taghrib.org/
http://www.fustat.org/
http://www.fustat.org/
http://www.alturathalshaabi.com/
http://www.alturathalshaabi.com/
http://www.albayan.com/
http://www.albayan.com/
http://www.alahmadiah.com/
http://www.jerash-mg.com/
http://www.al-waie.org/
http://www.al-waie.org/
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 ةــالخاتم
 

ذا نةرى ان الدراسةات التاريخيةةة قةدر لهةا ان تزدهةةر وتنمةو فةك ظةةل وجةود شةبكة المعلومةةات هكة
الدوليةةة مةةن حيةةث سةةرعة الحصةةول علةةى المعلومةةة وسةةرعة انجةةاز االبحةةاث العلميةةة التاريخيةةة وامكانيةةة 

ين مواكبة التفاعل مع االحداث والمناسبات التاريخية والدولية واالشةترا  فةك الحةوار مةع اعةالم المةلرخ
 فك الوطن العربك والعالم. 

وكان من نتائج ان ازدادت اواصر الصالت الثقافية بين الملرخين والمهتمين فك شتى ارجةاء 
العالم فظهرت منابر ثقافية للجدل والحوار والنقاش فك المواضيع المصيرية والحساسة عبر المنتةديات 

غيةةر ذلة  لمزيةد مةن الوقةةت. كمةا سةاعد االلكترونيةة دون الحاجةة الةى تجشةم عنةةاءات السةفر وتضةييع ا
المهتمةةين بالتةةاريخ علةةى سةةرعة وسةةهولة الحصةةول واالطةةالع علةةى المعلومةةة التةةك يريةةدون بكبسةةة زر 

 واحدة دون اللجوء الى المكتبة والبحث بين ثناياها. 
واخيرا اصبح االنترنيت سند الدراسات التاريخية المريح، بتبسيطه للجهد االتصالك المعرفك     

تقسيمه بين أفراد المجتمع البشر  الذ  تنشده الثقافة، وهو فك نفس الوقت جوهر الحقيقة و 
االجتماعية المتفاعلة، كونه عامل مساعد لكل القطاعات االجتماعية فك مواكبة عصر االتصاالت 

 وتكنولوجيا المعلومات.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 159 

م2007هـ 1428(47/2آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الرابع العدد)  

 قــملح
 مواقع علمية متنوعة

  http://www.islam.org                                        موقع المدينة االسالمية   
  http://members.aol.com/alhamidi.mosque/mainمسجد السلطان عبد الحميد الثانك 

  http://www.umr.edu/~msaumr/icrm                        موقع مفاهيم اسالمية    
  http://www.naseej.com/islamic/events/index.htmlأحداث وشخصيات            

  http://www.library.idsc.gov.eg/libraries/default_arb.htmر شبكات مكتبات مص
  http://www.arabook.com         الشركة العالمية للكتاب  

  http://www.arabiclibrary.com           المكتبة العربية  
 http://home.achilles.net/~sal/iraq_history.html     تاريخ العراق 
  ory/egypt_history.htmlhttp://www.arab.net/egypt/hist          تاريخ مصر 

 http://www.cheathouse.com/uk/index.html         بحوث اكاديمية 
 http://www.historychannel.com/today       حدث فك مثل هذا اليوم 

 /hikma/in1.htmhttp://www.uruklink.net            موقع بيت الحكمة 
 http://www.shjbookfair.gov.ae         معرض الشارقة للكتاب 

 http://www.kutob.com            موقع كتب عربية  
 http://guardians.net/hawass      موقع االثار الفرعونية  

 http://www.marefah.com         موقع دار المعرفة 
 sworld.com/scientist-http://www.alnoor            موسوعة علماء العرب 

 http://www.artnet.com                   اثار العصور الوسطى   
 http://www.thehistorynet.com           التاريخ  

 http://www.worldwar1.com      الحرب العالمية االولك  
 http://www.ietravel.com         الحمالت االستكشافية العالمية

  http://www.electbook.com      معرض الكتاب اإللكترونك 
  www.100hot.com/directory/education/college.htmlدليل الجامعات االمريكية    
 http://irix.bris.ac.uk        دليل الجامعات البريطانية   

 http://ccat.sas.upenn.edu/~rs143/map.html        خرائط التاريخ اإلسالمك 
 

http://www.islam.org/
http://members.aol.com/alhamidi.mosque/main
http://www.umr.edu/~msaumr/icrm
http://www.naseej.com/islamic/events/index.html
http://www.library.idsc.gov.eg/libraries/default_arb.htm
http://www.arabook.com/
http://www.arabiclibrary.com/
http://www.arab.net/egypt/history/egypt_history.html
http://www.uruklink.net/hikma/in1.htm
http://www.shjbookfair.gov.ae/
http://www.kutob.com/
http://guardians.net/hawass
http://www.marefah.com/
http://www.alnoor-world.com/scientists
http://www.artnet.com/
http://www.thehistorynet.com/
http://www.worldwar1.com/
http://www.ietravel.com/
http://www.electbook.com/
http://www.100hot.com/directory/education/college.html
http://irix.bris.ac.uk/
http://ccat.sas.upenn.edu/~rs143/map.html
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The future of historical studies in  the Internet era  

Dr.. Yasser Abdul-Jawad Al-Mashhadani 
Abstract: 

             Before the emergence of Islam, the Arab tribes in the peninsula had 
a history, which is the days of the Arabs, which are oral accounts that tell the 
wars of the tribes and the greatness of matters that took place between the 
Arabs before Islam, such as the day of Parony and Ghabra ... and the war of 
bassos, etc. Islam and the establishment of its state for religious and worldly 
reasons; The scholars of Islam recorded the invasions and facts of the 
caliphate, and they wanted to tell about the ancestral nations referred to in 
the verses of the Qur’an, and they sought to know the men who narrated the 
hadith. On the other hand, it was necessary for Muslims to know the nature 
of the countries that they conquered, the system of its abscesses, and the 
ethics of its inhabitants; Which led them to consider the history of nations 
and peoples. 
 

 


