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مجله علمی کائسنا

شعار اصلی مجله علمی کائسنا این است
که “بیایید دانستههایمان را به اشتراک
بگذاریم” .بر همین اساس به عنوان
حامی دانش متن باز در ایران شناخته
میشود که جدیدترین اخبار و مقاالت
علمی روز ایران و جهان را میتوان در
قالبهای مختلفی در این سایت مطالعه
کرد .مطالب کائسنا در بخشهای فنی
مهندسی ،علوم پزشکی ،علوم پایه،
دانشگاهها و مراکز علمی ،سمینارها
و همایشها و… که هر کدام شامل
زیر مجموعههای مختلفی هستند ارائه
میشوند.
آدرس سایتWWW.KSNA.IR :

شبکه ایران زنان

پایگاه ایران زنان با انعکاس اخبار
و گزارش ها و مقاالت و نوشته ها
مربوط به زنان با هدف رفع مشکالت و
توانمندسازی زنان .این سایت با بخش

هایی چون سخن اول ،روزنوشت،
دیدگاه ،فعالیت های فرهنگی و
فعالیت های اجتماعی ،مطالعات زنان و
کارآفرینی و شبکه ایران زنان مطالب
خود را منتشر می کند.
آدرس سایت:
 « -3تفسیر کبیر»
 WWW.IRANZANAN.COMنام اصلى این کتاب« ،مفاتیح الغیب»
است که با نام «تفسیر کبیر» و «تفسیر
معرفی کتاب
رازى» شناخته شده است و یکى از مهم
« -1اسد الغابة»
ترین منابع اهل سنت در تفسیر قرآن به
این کتاب درباره دانش رجال و صحابه شمار مى رود ..تفسیر رازى کتابى است
شناسى است که توسط ع ّزالدین ،ابن که در اصل ،بر اساس مباحث کالمى و
اثیر جزرى ( 630 - 555ق) نوشته شده اعتقادى تنظیم و ترتیب یافته و آراء و
است.
اندیشه هاى بیشتر فرقه هاى اسالمى
این کتاب در حدود  7500زندگى نامه (اعم از شیعه و سنى) در آن نقل شدهو
را در بر دارد که نویسنده آن محتویات مورد نقد و بررسى قرار گرفته است3.
کتابهاى مهم نوشته شده در قرن هاى
پیش از خود توسط ابن منده ،ابونعیم پی نوشت:
اصفهانى و ابن
عبدالبر ،أبوالحسین .1ابن حجر عسقالنى ،اإلصابة فى تمییز
ّ
غسانى ،و أبوموسى اصفهانى را در الصحابة
ّ
آن جمع کرده و با افزودن مطالب و  .2ابن العماد ،شذرات الذهب فى أخبار من
تحقیقات خودش ،از اشتباهات آنان ذهب ج  ،1ص .61
پرده برداشته است1.
 .3شمس الدین ذهبى ،سیر اعالم النبالء
 .85/10/25ج  ،17ص .587
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« -2تاریخ االسالم»
این کتاب توسط شمس الدین ابوعبداهلل
محمد بن احمد ذهبى (673 - 748
ق) نگاشته شده که از افتخارات مکتب
اسالم به شمار مى آید.این کتاب یکى
از مهمترین و اصلى ترین منابع تاریخ
اسالم است که هم براى اهل سنت و هم
براى شیعه حائز اهمیت است .زیرا ذهبى
در این کتاب زندگینامه حدود چهل هزار
نفر از افراد مشهور و همه گروه ها و
فرقه هاى مذهبى را از زمان پیامبر(صلى
اهلل علیه وآله) تا سال هفتصد هجرى
قمرى را آورده است2 .
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