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Abstract
Scientometrics studies, dealing with professional evaluation of scientific
researches, cover many dynamic aspects of science. Analyzing mystical
researches, using scientometric methods not only determine the status of coauthorship networks of mystical researchers, but also show the quantitative
growth of them as well as top authors of this field in Islamic World Science
Citation Center (ISC). The population of this research consists of all mysticism
or mystical literature published in ISC, which includes 1931 articles. Once the
records retrieved, they were integrated and results were analyzed via SPSS and
scientometrics software in form of a chart or theory. Findings of current
research not only rate articles scientifically in various aspects like quantity or
citation, but also determine the ranking of researchers by number of articles, hindex, and in co-authorship network based on their centrality measures relation
to the other researchers.
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چکیده 
پژوهشگران در مطالعات علمسنجی با ارزیابی تخصصی پژوهشهای علمی ،بسیااری از ننهی هیای پیییایی علیم را
مطالع میکنند .تحلال پژوهشهای عرفانی با استفاده از فنین علمسنجی ،وضعات شهکة همنییسندگی پژوهشگران را
در حیزة عرفان مشخص میکند؛ همچنان تعاانکنندة روند کمی این دست از پژوهشها و ناز پژوهشگران برتیر ایین
حیزه در پایگاه استنادی نهان اسالم است .مجمیعة اصلی رکیردهای مطالع شده در این پیژوهش همیة ملالی هیای
چاپشده در زمانة عرفان و ادباات عرفانی است ک در پایگاه استنادی نهان اسالم نمای شده است .پی

از بازییابی

رکیردهای این تحلاق ( 1391ملال ) و یکپارچ کردن مجمیعة رکیردها ،نتایج پیژوهش بیا اسیتفاده از نیرمافزارهیای
علمسنجی و همچنان «اس پی اس اس» در قالب نمیدار یا نظری ارائ میشید .یافت های این پژوهش بی رتهی بنیدی
علمی ملاالت از ننه های مختلفی مانند تعداد یا اسیتناد ننهیا مییانجامید؛ ازسییی دیگیر تیا حید بسیااری نایگیاه
پژوهشگران را در عرصة نگارش بر مهنای تعداد ملال یا شاخص اچ مشخص میکند؛ همچنان ب نایگاه نییسیندگان
در عرصة همنییسندگی برمهنای مرکزیت ایشان در تعامل با دیگر پژوهشگران تین دارد.
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1ـمقدمه 
عرفان و تصیف ازسییی با علیم دینی و باورهای مذههی گره خیرده و ازسیی دیگر با رشیت هیایی
مانند فلسف و ادباات و ...نزدیکی دارد .عرفان عرصة گستردهای است کی در نن بی شیایههیا و بیا
رویکردهای بساار میتیان پژوهش کرد .ادباات عرفانی از مهمترین شاخ های این عرصیة گسیترده
است ک ازنظر تنیع و عمق ،اهمات بسااری دارد؛ چنانک برنست ترین نثار ادبی ییا کیامالا عرفیانی
است و یا با تأثارپذیرفتن از اندیش ها و رفتارهای عارفان نیشت شده است .درواقع نگاهی از مهیانی
و اصیل عرفان در فهم برخی از این متین الزم است.
تین پژوهشگران ب تحلاق و مطالع در مهاحث عرفانی روزافزون است؛ امیا بدنیة اصیلی ایین
پژوهشها تاکنین ازنظر کمّی بررسی نشده است .برای بررسی و تحلال ننه های کمّیی مینیید در
پژوهشها و تیلادات علمی ،تخصصی ب نام علیمسینجی ونیید دارد (خاصی و دیگیران.)1931 ،
علمسنجی ب روشهایی کمّی گفت میشید ک علم را در نایگاه فرایندی اطالعاتی تحلال مییکنید
و هدف نن درک بهتر فرایند اساسی پژوهش های علمی در نایگاه نیعی فعالات انتماعی است .در
این راستا نریان تیلاد و تیزیع و استفاده از اطالعات بررسی میشید (عصاره .)1916 ،علیمسینجی
در لغت ب معنای دانش اندازهگاری علم است و ب زبان ساده ب مطالعة ننه های کمّیی علیم بیرای
برنام ریزی و سااستگذاری پژوهشی یا اقتصادی در پژوهشهای فردی ،گروهی ،سازمانی ،ملی یا
بانالمللی گفت میشید .همان طیر ک از نام نن پاداست این اصطالح برای مطالعة همیة ننهی هیای
نیشتاری علم و فناوری استفاده شده است .از این روش برای اندازهگاری کمّی علیم در سطح ملیی
و بانالمللی مؤسسات دولتی و خصیصی استفاده میشید .ننهة مشیترک تعریی هیای مینیید در
علمسنجی ،تجزی و تحلال کمّی بروندادهای علمی و کمّی بیدن نیع کار است .در این تعریی هیا،
سنجش و اندازه گاری ب روش کمّی و با کاربرد روشهای نمار و ریاضی بر تیلایدات و انتشیارات
علمی و فناوران است .همة این تالشها در مسار کمک ب برنام ریزی و سااسیتگیذاری علمیی و
پژوهشی و فناوران برای اندازه گاری کنترل و میدیریت رشید و تیسیعة علییم و فنیاوری صییرت
می گارد .هدف نهایی ،باالبردن وضعات تیلاید علیم و شناسیایی مسیارهای پاشیرفت و کمیک بی
نیندهنگری و نیندهنگاری و برنامی رییزی بیرای تیسیعة علیم و پاشیرفت علمیی اسیت .مطالعیات
علمسنجی در زمان های میضیعی گیناگین و در ابعاد و اندازههای مختل

انرا میشید .دامنة ایین
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مطالعات از دانشمندان انفرادی تا مؤسسات پژوهشی و مراکز دانشگاهی و منیاطق و کشییرها را در
بر می گارد؛ مثالا پژوهشگر ممکن است متین تدوینشده را ب ترتاب فراوانی میدارک تیلایدشیده از
نییسنده ،کشیر ،دانشگاه ،یا برپایة سال انتشار و حیزههای علمی ،رته بندی و بررسی کند (عصاره،
سهالی ،منصیری.)1939 ،
امروزه علمسنجی یکی از متداولترین روشهای ارزیابی فعالاتهای علمی و مدیریتِ پیژوهش
ب شمار میرود .بررسی کمّی تیلادات علمی ،سااستگذاری علمی ،ارتهاطات علمی دانشپژوهیان،
طرح نلشة معرفت شناختی و علمی حیزه هیای مختلی

دانیش ،ترسیام نلشیة علیم و ...برخیی از

میضیعات این حیزه است (عصاره و دیگران .)1911 ،بخش درخیرتینهی از مطالعات علمسنجی
با تمرکز بر حیزههای میضیعی انرا میشید؛ ب طیریک تأکادِ خیید را بیر ییک حییزة مطالعیاتی
خاص قرار میدهد و سپ

با استفاده از شاخصها و فنین علمسنجی ،تصییری نامع از نن حییزة

میضیعی ارائ میکند.
از رایجترین شاخصها در علمسنجی ،بهره وری (تعداد ملاالت) ،کیارنیی (تعیداد اسیتنادات) و
شاخص اچ است .همچنان یکی از پراستفادهترین فنین علمسنجی ،تحلال همنییسندگی اسیت کی
رسمیترین نلیة همکاری فکری ماان نییسندگان در تیلاد پژوهشهای علمیی بی شیمار مییرود.
همنییسندگی ،مشارکت دو یا چند نییسنده در تیلاد یک اثیر اسیت؛ بی گینی ایکی در ملایسی بیا
زمانیک یک فرد ب تنهایی اثری را تیلاد و منتشر میکند ،ب تیلاد بروندادی علمی با کافاتیی بیاالتر
میانجامد (هادسین .)1336 ،نگارندگان در این پژوهش ،باتینی بی شیاخصهیا و فنیین یادشیده،
کیشادهاند تا اطالعات مفادی دربارة پژوهشهای حیزة عرفان ارائ کنند .باتین ب نهید تحلالهای
علمسنجی در مطالعات حیزة عرفان ،ب نظر میرسد انجام چنیان پژوهشیی اطالعیات مفایدی را ی
ب ویژه با ارائة تصییری عانی از وضعات پژوهش هیای ایین حییزه ی در اختایار پژوهشیگران قیرار
می دهد .چنانک پژوهشگر حیزة عرفان نخست با در نظر گیرفتن مهیمتیرین و باشیترین تحلالیات
انجامشده در زمان هایی خاص ،با کلاات پژوهشهای انجامشده در حییزة عرفیان نشینا مییشیید؛
درنتاج تأثارگذارترین پژوهشگران و پژوهشها را میشناسد .دیگر ننک تعاان وضیعات کیاربردی
این دست از مطالعات و پژوهشها تا حد بسااری روند افزایش یا کاهش برخی از میضیعات را در
دورههای مختلی

بیرای خیاننیده نشیکار مییکنید .همچنیان نشینایی بیا مایزان ارتهیا و تعامیل
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پژوهشگران در نگارش ملاالت ،عامل مهمی در ارزیابی کافات ملاالت یا نییسندگان برتیر خیاهید
بید .در راستای این اهداف ،این پژوهش نستاری برای پاسخگییی ب پرسشهای زیر است:
 )1روند کمّی پژوهش های عرفان در پایگاه استنادی نهان اسالم چگینی بییده و پراسیتنادترین
نثار کدام است؟
 ) 1پژوهشگران برتر حیزة عرفان در پایگاه استنادی نهان اسیالم ازنظیر شیمار ملالی و تعیداد
استناد و شاخص اچ چ کسانی هستند؟
 )9شهکة همنییسندگی پژوهشگران حیزة عرفان چ وضعاتی دارد؟
 )4رته بندی پژوهشگران حیزة عرفان ازنظر شاخصهای مرکزیت (رته و بانیابانی و نزدیکیی)
چگین است؟
1ـ1روشپژوهش 
این پژوهش ،کاربردی است و با استفاده از فنین علمسنجی و همچنان بی روش تحلایل شیهک
انرا می شید .نامعة نماری این پژوهش ملاالتی را در بر میگایرد کی در حییزة عرفیان در پایگیاه
استنادی نی اس سی ( )ISCنمای شده و شامل مجیالت علمیی یی پژوهشیی و تخصصیی اسیت.
بنابراین مجمیعة اصلی نمین های مطالع در این پژوهش ،همة ملال های چاپشده در هفیت مجلیة
ادیان و عرفان ،ادباات عرفانی ،ادباات عرفانی و اسطیرهشناختی ،پژوهشهای ادب عرفیانی (گییهر
گییای سابق) ،پژوهشنامة عرفان ،عرفان اسالمی و مطالعات عرفانی است .بررسیهیا نشیان داد کی
 1419ملال تاکنین از هفت مجلة نامهرده در پایگاه استنادی نهان اسالم نمای شیده اسیت .الهتی در

بعضی از این مجل ها ،ملال هایی با میضیعات غارعرفانی هم منتشر شده است؛ مانند مجلیة ادبایات
عرفانی و اسطیرهشناختی ک تلریهاا نامی از ملاالت نن دربارة اسیطیره اسیت و ییا مجلیة ادییان و
عرفان ک تعدادی از ملاالت نن دربارة ادیان اسیت .پاشیتر مجلیة گییهر گیییا نایز ملالی هیایی در
حیزههای مختل

ادبی منتشر میکرد؛ اما پ

از مدتی ب طیر تخصصی بی پیژوهشهیای عرفیانی

پرداخت و نام نن ناز ب پژوهشهای ادب عرفانی تغاار یافیت .در ایینگینی مجلی هیا ،ملالی هیای
غارعرفانی از حیزة بررسی خارج شد.
همچنان برای دستیابی ب مرتهطترین ملال ها و افزایش نامعات پیژوهشهیای مطالعی شیده ی
افزونبر همة ملاالتی ک در این هفت مجل ب چاپ رساده اسیت ی بی سیایر ملیاالت بیا میضییع
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عرفان ک در مجالت دیگر منتشر شده بید ناز تین شد؛ الهت با این شر ک در عنیان ننها یکی از
واژه های عرفان ،عرفانی ،عارف ،عرفا ،تصیف ،صیفی ونید داشت باشید .اسیتفاده از ایین راههیردِ
نستجی ب بازیابی  1919ملال انجاماد.
سپ

با بررسی محتیایی همة ملاالت ،عنیانهای تکراری و نامرتهط با حیزة عرفان از مجمیعی

خارج شد .سرانجام  1391ملال برای نمین های نهایی مربی ب حیزة عرفان انتخیاب و بی مرحلیة
تجزی و تحلال وارد شد .گفتنی است تاریخ نسیتجی و اسیتخراج مشخصیات ملالی هیا از پایگیاه
استنادی نهان اسالم  13اردیههشت  1936است.
پی

از مشییخصشییدن ملیاالت نهییایی و اسییتخراج مشخصییات ایین ملییاالت ،نگارنییدگان بی

یکدستسازی اسمها (تلفاق و یکسیانسیازی اسیامیای کی هیییت واحیدی داشیتند) و اصیالح
نمین ها ،برپایة پرسشهای پژوهش و دادهها پرداختند.

هایعرفانومقالههایپراستناد 

2ـروندکمّیپژوهش
2ـ1روندرشدساالنه 
پاشتر در بخش روششناسی پژوهش اشاره شد ک برپاییة راههیرد بی کیاررفتی بیرای شیکلگایری
دادههای این پژوهش 1391 ،ملال در ارتها با مطالعات عرفان ب دست نمید .ایین پیژوهشهیا در
فاصلة زمانی  1911تا  1931در پایگاه استنادی نهان اسالم چاپ شده است.
شکل  1تیزیع فراوانی انتشارات حیزة عرفان را در گذر زمان نشان مییدهید .برپاییة دادههیای
مینید در نمیدار ،باشترین مدارک در حییزة عرفیان ،در سیال  114( 1913میدرک معیادل 11/11
درصد) و کمترین مدارک ،در سالهای  1911و  11( 1913مدرک معادل  1/11درصد) منتشر شیده
است .ب طیرکلی بررسی دادههای مربی ب تعداد مدارک تیلادشده بی تفکایک سیال ،بایانگر سیار
صعیدی مطالعات انجامشده در این حیزه است .الهت شدت این سیار در سیالهیای اخایر باشیتر و
مستمر بیده است .از دالیل رشد و سار صعیدی پژوهشها در این عرص  ،تیسعة مراکز دانشیگاهی
و تحلالاتی در ده های اخار و درنتاج افزایش تعداد اعضای هائت علمی و دانشجییان تحصاالت
تکمالی در نایگاه محللان عرصة عرفان است .همچنان افیزایش تعیداد پایگیاههیای انتشیاراتی در
دانشگاه ها برای ارائة ملاالتِ پژوهشگران در این حیزه ،نلش مهمی در گسیترش تحلالیات ایشیان
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داشت است .ازسیی دیگر برگزاری کنفران های علمی یی تحلالیی دربیارة میضییعات عرفیانی و
شخصاتهای بزرگ عرفان و تصیف ،زمانة مساعدی برای افزایش مطالعات و پژوهشهای میرتهط
در این زمان ایجاد کرده است.
الهت دربارة تعداد پژوهشهای مربی ب سال  1931ذکر این نکت ضروری است ک ملیاالت بیا
تأخار وارد پایگاه استنادی نهان اسالم میشید و ب همان سهب تعداد ملاالت مربی ب ایین سیال
در حال حاضر ب طیر کامل وارد پایگاه نشده است.

شکل  :1تیزیع فراوانی مدارک منتشرشده در حیزة عرفان
2ـ2مقاالتپراستناد 
یکی از مهمترین شاخص هیای تعایان ملیاالت برتیر ،مایزان اسیتنادها بی ایین ملیاالت اسیت.
متخصصان علمسنجی ،تعداد استنادها را ب منزلة کارنیی پژوهشی میدانند (بیرگمن1331 ،؛ النگ و
دیگران)1114 ،؛ برخی ناز نن را نشیاندهنیدة کافایت پیژوهش مییداننید (کانیگ1311 ،؛ الوانیی،
 .)1311ب همان سهب در این بخش از پژوهش ،ملاالت حیزة عرفان ازنظر تعیداد دریافیت اسیتناد
بررسی شده است.
برپایة بررسی دادهها در  11ملال  ،پراستنادترین ملال ها حداکثر  6و دسیتکیم  9اسیتناد داشیت
است .باشترین تعداد این ملاالت در مجلة ادباات عرفانی و اسطیرهشناختی ب چاپ رساده است.
ندول  1مشخصات پراستنادترین نثار منتشرشده در حیزة عرفیان را نشیان مییدهید .از بررسیی و
تأمل در میضیع این  11ملال میتیان دریافت ک محیر میضیعی این ملاالت باش از همی دربیارة
تحلال نثار و افکار شخصاتهای مشهیر و بزرگ عرفانی است ،ب طییریکی کمیاباش در نامیی از
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ملاالت یعنی در  3میرد ،نثار و اندیش های عارفان بررسی شده است و میالنا و عطار بی ترتایب از
پرکاربردترین شخصاتهای عرفانی در این پژوهشها بیدهاند و اگر یینگ و مانداال را نایز بی ایین
دست بافزایام دقالاا نامی از ملاالت ،یعنی  11ملال با میضیع نامهرده نیشت شده است؛ بنیابراین بیا
نگاهی کلی میتیان گفت تین پژوهشگران برتر حیزة عرفان ،باتین ب ملیاالت پراسیتناد ایشیان،
باش از هم دربارة شخصاتهای عرفانی و نثار ایشان و گاهی بررسیی تحلالیی مفیاهام عرفیانی و
مهاحث تیصافی و تاریخی یا تهاان یک نریان خاص بیده است.
در باب ارناعات این دست از ملال ها ناز همانطیر ک اشاره شد ،باشترین ملاالت پراستناد ابتدا
در مجلة ادباات عرفانی و اسطیرهشناختی و سپ

در پژوهشهای ادب عرفیانی بی چیاپ رسیاده

است .در پایند این میضیع با مطلب پاشان باید گفت از ماان  11ملالی ای کی در نایگیاه ملیاالت
مشترک در شایه و رویکرد میضیعی نام برده شد 3 ،ملال در این دو مجل چاپ شیده اسیت .ایین
نتاج باانگر نن است ک مازان رنیع پژوهشگران ب این دو مجل بر مهنای میضیع ملیاالتی اسیت
ک باشتر در این دو مجل پذیرفت میشید و نن پرداختن ب شخصاتهای بزرگ ادبایات عرفیانی و
بررسی ننان از دیدگاههایی مانند روانشناسی است .الهت شخصاتهای بزرگی ماننید میالنیا و عطیار
ناشابیری بخش مهم و اصلی ادباات عرفانی ،در نایگاه شاخ ای از مطالعیات عرفیانی ،را تشیکال
میدهند و بنابراین باشترین تین ناز ب میضیعاتی با این عنیانهاست.
ندول  :1یافت های مربی ب پراستنادترین ملال ها
عنوان 
«عرفیییان اسیییالمی ،مکتیییب
تسامح و تساهل»
«نلد و تحلال حکاییت شیاخ
صییینعان براسیییاس نظرییییة
«فرنیند فردیت» یینگ»
«تطیر تاریخی نظریة فطیرت
در فلسف و عرفان اسالمی»

نویسنده 

ناکیبخت ن

ناممجله 

نثرپژوهی ادب فارسی

بزرگ باگدلی س؛ پیرابریشم ادبایییات عرفیییانی و
ا

اسطیرهشناختی

غفیرینژاد م

نین معرفت

سال

تعداد

نشر 

استناد 

1919

1931

1913

6

1

4
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«کرامییت از دیییدگاه عرفییان

پشییتدار عل یی م؛ عهاسییپیر ادبایییات عرفیییانی و
1911
اسالمی و نظریة روانشناختی
اسطیرهشناختی
خرمالی م

4

یینگ»

«نهانیشدن و تربایت دینیی
از منظییییییر مدرناسییییییم،
پسیییتمدرناسیییم و عرفیییان

شمشاری ب

روانشناسییی بییالانی و
شخصات

1911

4

اسالمی»
«سمهیلاسیم نیییر و رنییگ در
عرفان ایرانی ی اسالمی»
«تجربة دینی ،تجربة عرفیانی
و مالکهای بازشناسی نن»

ناکیبخت ن؛ قاسمزاده ع

مطالعات عرفانی

1911

4

کاکایی ق

انجمن معارف اسالمی 1919

4

«بررس یی تطهالییی نمیدهییای

خیدشییکیفایی در مثنیییی بییا ظهایییری نیییاو ب؛ عالئیییی پیییژوهشهیییای ادب
روانشناسییی انسییانگرایانییة ایلخچی م؛ رنهی س

عرفانی

1911

4

نبراهام مزلی»
«ارتهیییا خیدشناسیییی بیییا
خداشناسییییی در عرفیییییان رحاماان س

انجمن معارف اسالمی 1914

9

ابنعربی»

«بررسییی تطهالییی مضییمین دههاشییی م؛ اولاییاییناییا ه؛ مجلة دانشکدة ادباات
بازگشت ب اصیل در ادبایات مهییدویزاده م؛ کسییایاان ز؛ و علیییییم انسییییانی 1914
عرفانی نهان»

ماتاان ن

9

دانشگاه اصفهان

«چگییینگی پاییدایش کثاییر از
واحیید (نظییام ف یاض) ازنظییر خادمی عان ا

خردنامة صدرا

1914

9

عرفا»
«ونیه عرفانی قرنن در متین
تفسییییار ،حکمییییت و ادب
فارسی»

ناری محمد ی؛ امانیی الری
ل

نثرپژوهی ادب فارسی

1919

9

«ملیییدماتی دربیییارة مهیییادی
عرفییانی هنییر و زیهییایی در

اسییالم بییا اشییاره ب ی مثنیییی
معنیی»

پازوکی ش

هنرهای زیها

1911

9
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«حلالت وحی ،تجربیة دینیی
یا عرفانی؟»

قدردان قراملکی محمد ح

«ظییاهر و بییاطن در تفسییار قاسم پیر راوندی ح؛ مهدوی
عرفانی»

راد م

قهسات

1911

9

مدرس علیم انسانی

1913

9

«عرفییان عمل یی و نظییری یییا
سیینت اول و دوم عرفییانی؟
(تییأملی در مهییانی تصیییف و

مارباقریفرد علی ا

پیییژوهشهیییای ادب
عرفانی

1931

9

عرفان اسالمی)»

«کانین رواییت در الهیینامیة
عطییار براسییاس نظریییة ژرار علیزاده ن؛ سلاماان س
ژنت»
«تحلال داستان «شاخ صنعان»
منطق الطایر عطیار براسیاس روحانی م؛ شیبکالیی علی ا
نظریة کنشی گرماس»
«نگاره مانداال ،ریختار ساخت
اسطیره ،حماسة اسطیرهای و اتینی ب
عرفان»
«بررسیییی و تحلایییل درد و
رنج هیای بشیری در اندیشیة
میلیی»
«میلیی و حل معمای نهر و
اختاار در مکتب عشق»
«اندیشییی هییییای عرفییییانی
عاناللضات در باب ابلا »

پیییژوهشهیییای ادب
عرفانی
پیییژوهشهیییای ادب
عرفانی
ادبایییات عرفیییانی و
اسطیرهشناختی

بزرگ باگدلی س؛ قهادی ح؛ ادبایییات عرفیییانی و
نیروزی داودخانی ث
ناکیبخت ن
اسداللهی خ

اسطیرهشناختی
ادبایییات عرفیییانی و
اسطیره شناختی
ادبایییات عرفیییانی و
اسطیره شناختی

1931

1931

1913

1911

9

9

9

9

1911

9

1911

9

منابعمقالهها 

2ـ3
تعداد کل منابع در ملاالت 43911 ،منهع بید ک با در نظر گرفتن ماانگان ،هر ملال  11/14منهیع
دارد .از ماان  11ملال ای ک با باشترین شمار منابع بررسی شد ،تعداد منابع حداکثر  111و دستکم
 11منهع بیده است .ندول  1باشترین تعداد فهرست منابع را نشان میدهد.
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گفتنی است نییسندگان این ملاالت ب نز دو میرد (مرتضی شیجاری و بیزرگ باگیدلی) نیزو
نییسندگان برتر (با شاخص اچ) نهیدهاند و بنابراین این دسیت از ملیاالت نیزو ملیاالتی بی شیمار
میتیان گفت در حیزة عرفان و تصیف ،ارناع

میرود ک استناد ب ننها کم یا صفر بیده است؛ پ

ب منابع متعدد در باالبردن کافات ننها یا کمّات استناد بی ننهیا چنیدان میؤثر ناسیت؛ بلکی باشیتر،
میضیع و ب طیر خاص نگاه تازه و تحلالی ب نثار و سخنان بزرگیان عرفیان و تصییف اسیت کی
اهمات ویژهای در باالرفتن استناد ننها دارد.
ازسیی دیگر با تأمل بر عنیان ملاالت چنان ب نظر میرسد ک دوسیم این ملاالت (ملال های با
منابع بساار) ،تیصافی ی تاریخی یا تیصافی محض است؛ این ملال ها عناصیر ییا مهیانی خاصیی از
نیان مشخص و وقایع تاریخی یا شخصاتهای تاریخی مرتهط بیا عرفیان و تصییف را تیصیا

و

تهاان میکند .این میضیع باانگر این حلالت است ک نییسندگان ب اقتضیای میضییع ،نیاگزیر بی
منابع فراوان ارناع دادهاند .نمین هایی از این ملاالت عهارت است از« :شرح حال ترمیذی و نثیار و
اندیش های او»« ،تعامل و تلابل تصیف و تشاع در عصر صفیی»« ،صدق در طریلت کهروی » و. ...
ندول  :1باشترین تعداد فهرست منابع
عنوانمقاله 

نویسنده 

مجله 

سال تعداد
نشر  منابع 

1

«بررسی تحلالی عهیارت «مَین عَشِیق حادری ب؛ نیریان ادبایییات عرفیییانی و 111 1939
فکییتمَ وَ عَیی م فمَییاتَ فههیییَ شییهادٌ» ساد م؛ طغاانی ا

اسطیره شناختی

براساس متین عربی و فارسی»
1

«نایگییاه پاییر در سییلیک عرفییانی (از محمدزاده ن

عرفان اسالمی

161 1931

منظر عرفای کهروی )»
9

«نییان هاییک و کثییرتگرایییی دینییی عهاسی ولی ا

معارف عللی

111 1911

عرفانی؛ تحلال و نلد»
4

«بررسی وحدت ونیید در رباعایات روحانی م؛ حقنی ادبایییات عرفیییانی و 111 1934
بادل دهلیی»

س؛ شییییییبکالیی اسطیره شناختی
علی ا

1

«شرح حال ترمذی و بررسیی نثیار و میالیی ف

عرفان اسالمی

116 1911

اندیش های عرفانی او»
6

«نگاهی ب وحدت ادیان از چشمانداز عهاسی ولی ا

معارف عللی

114 1913

پژوهشهای عرفانی در نینة علمسنجی 113 /
عرفان»
1

«کیییردهام تیبی ی بی ی دسیییت صییینم محمییییییییدی خ؛ ادبایییات عرفیییانی و 111 1931
بییادهفییروش( ...تحلاییل یییک نیییان حانیپیر م

اسطیره شناختی

فرامیش شده)»
1

«چگینگی استفادة عارفیان از حیدیث خالدی ا

مطالعات عرفانی

111 1934

«الفلر فخری» و رویارویی محدثان بیا
این روایت»
3

«تعامل و تلابیل تصییف و تشیاع در تشییکری علییی ا؛ پژوهشهای تاریخی
عصر صفیی»

111 1939

نلاهی ا

« 11دل ندمییی و مراتییب نن در عرفییان شجاری م؛ گییزلی ادبایییات عرفیییانی و 116 1931
اسالمی»

ز

اسطیره شناختی

« 11سییار تحیییل شییعر صیییفی در ادب مسهیق م؛ فرزبیید عرفان اسالمی
عربی از نغاز تا ابیالحسن ششتری»

111 1931

ح

« 11دگرگیییینی گسیییترة کرامیییات در صیییدرینایییا ب؛ ادبایییات عرفیییانی و 114 1939
مناقبنام های مشایخ تصیف»

ابراهامپیر نمان م

اسطیرهشناختی

« 19نمادهییای اسییطیرهای در سییایة نیییر خائفی ع؛ هیشیاار ادبایییات عرفیییانی و 111 1934
عرفانی در هفتپاکر نظامی»

کلییر ب

اسطیرهشناختی

« 14بررسی یی خلییییت و تحییییل نن در فتاحی ز؛ پیازوکی ادبایییات عرفیییانی و 33 1939
تصیف»

ش

« 11درنگییی معناشییناختی پارامییین واژة میحدی محب ع

اسطیرهشناختی
مطالعات عرفانی

31 1931

الابالی در ادب و حدیث و عرفان»
« 16شناسایی و بررسی انیاع منابع حاوی میسیی س

ادبایییات عرفیییانی و 31 1931

اسطیرهشناختی

خیارق عادات صیفا »

« 11بررسی بازتاب نمیادین نتیش در دو صییییییییافحاان م؛ ادبایییات عرفیییانی و 36 1934
رشادنبادی ز

اسطیرهشناختی

داستان مثنیی با رویکرد تطهالی»
« 11صدق در طریلة کهروی »

محمدزاده ن

عرفان اسالمی

« 13خرق سیزی در شعر حافظ»

حاناان خ؛ بیزرگ ادبایییات عرفیییانی و 11 1939
باگدلی س

اسطیرهشناختی

« 11نستاری در شناخت مأخذ کتاب پند خزلیییییییییییی م؛ ادیان و عرفان
پاران»

سهزیانپیر و

31 1913

11 1934
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3ـنویسندگان
3ـ1میانگیننویسندگان 
برپایة بررسیهای انجام شده ،ماانگان تعداد نییسنده در هر ملال  1/43نفر است .این نسیهت نشیان
میدهد ک پژوهشگران حیزة عرفان و ادباات عرفانی باشیتر از دیگیر حییزههیا فردگیرا هسیتند و
تمایل کمتری ب انجام پژوهشهای مشارکتی دارند.
3ـ2نویسندگانبرتر 
الف)مبنایتعدادمقالهها 

از ماان نییسندگانی ک باشترین ملاالت را در زمانة عرفان نیشت اند محمدتلی مصهاح ،علیاکهیر
افراساابپیر و علیاصغر مارباقریفرد ب ترتاب دارندة باشترین ملاالت چاپی در مجالت میرتهط بیا
عرفان بیدهاند.
ندول  :9نییسندگان برتر ازنظر تعداد ملال
رتبه 

نامنویسنده 

تعدادمقاله 

1

مصهاح م

91

1

افراساابپیر علی ا

13

9

مارباقریفرد علی ا

11

4

شجاری م

11

1

علدایی ت

13

6

فنایی اشکیری م

11

1

وکالی ه

11

1

کاکایی ق

19

3

رودگر محمد ج

19

11

حسانی م

19

11

نقاحسانی ح

11

11

نریان ح

11

19

سرامی ق

11

14
11

خیشحال دستجردی
گرنی م

11
11
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16

عناق ع

11

11

زمانی م

11

11

ییس

3

ثانی ساد م

13

نصاری م

3

11

پناهی م

3

11

پازوکی ش

3

11

محمیدیان ح

3

19

گرناان محمد م

3

14

محمدی کل سر ع

3

11

نزهت ب

3

ب)مبنایاستناد 
نتایج بررسی تعداد استناد ب ملال های پژوهشی عرفانی نشان میدهد ک  1391ملالة نیشت شیده
در این حیزه ،تنها  911استناد دریافت کردهاند ک ب طیر ماانگان دریافت استناد برای هر ملال برابر
با  1/16خیاهد بید .این نتاجة نماری نشان می دهد ک مازان ارناع ب ملال های پژوهشگران حییزة
عرفان و ادباات عرفانی در ماان ایشان بساار اندک است .ازنمل دالیل این مسئل ترناح ارناع بی
متین صیفا یا متین پژوهشگران تصیف در نایگاه منابع اصلی از دییدگاه ایشیان اسیت؛ همچنیان
همان گین ک در بخش پاش اشاره شید ،تینی پژوهشیگران باشیتر بی میضییعاتی بیا محیرییت
شخصات و اندیشة عرفای مشهیر بیده است ک خید صاحب نثار بزرگی بیدهاند.
چنانک در ندول زیر مشاهده میشید باشترین استناد ب ملاالت پراستنادترین نییسندگان حیزة
عرفان 11 ،بار است ک این عدد در ملایس با تعداد ملاالت چاپشده بساار ناچاز است.
ندول  :4پراستنادترین نییسندگان حیزة عرفان
نامنویسنده 

تعداداستناد 

مصهاح م

11

ناکیبخت ن

19

بزرگ باگدلی س

3

مارباقریفرد علی ا

3
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قهادی ح

6

رحاماان س

6

خادمی عان ا

1

پازوکی ش

1

حسانی م

1

دستمالچی و

1

پیرابریشم ا

1

شجاری م

1

شمشاری ب

1

کاکایی ق

1

غفیرینژاد م

1

گرنی م

4

پشتدار علی م

4

مشتاقمهر ر

4

عهاسپیر خرمالی م

4

عالئی ایلخچی م

4

ظهاری ناو ب

4

قاسمزاده ع

4

رنهی س

4

روضاتاان م

4

اسداللهی خ

4

ج)مبنایشاخصاچ1
شاخص اچ امروزه یکی از رایجترین معاارهای ارزیابی برتری علمی نییسندگان است ک برپاییة
مازان استناد ب ملاالت یا نیشت های ایشیان ارزییابی مییشیید .در بررسیی انجیامشیده در ارزییابی
شاخص اچ برای نییسندگانی ک باشترین استناد ب ملال های ننها دیده میشید این نتاج بی دسیت
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مینید ک تنها  1نییسنده باالترین شاخص اچ را دارند ک از ماان ننان ناکیبخت بیا شیاخص اچ ،9
برترین نییسنده در حیزة عرفان و ادباات عرفانی مطرح میشید .شاخص اچ  9ب این معناست کی
از کل ملاالتِ ناکیبخت در حیزة عرفان ،س ملال ب حد نصاب دریافیت  9اسیتناد رسیاده اسیت.
دیگر نییسندگان با باالترین شاخص اچ ،در ندول  1دیده میشیند.
ندول  :1نییسندگان با باالترین شاخص اچ
ردیف 

نامنویسنده 

تعدادمقاله 

تعداداستناد 

شاخصاچ 

1

ناکیبخت ن

1

19

9

1

قهادی ح

1

6

1

9

بزرگ باگدلی س

1

3

1

4

خادمی عان ا

9

1

1

1

رحاماان س

6

6

1

6

پازوکی ش

3

1

1

1

مارباقریفرد علی ا

11

3

1


شبکةهمنویسندگی 

3ـ3
یکی از عیامل مهم تأثارگذاری یک پژوهشگر در حیزة تخصصیاش ،شایة تعامیل او بیا سیایر
پژوهشییگران اسییت (تییروئک

و دیگییران .)1113 ،شییهکة هییمنییسییندگی ،شییهک ای انتمییاعی و

دربرگارندة مجمیع ای از پژوهشگران است ک هرکدام از ننها با یک ییا چنید پژوهشیگر دیگیر در
ارتها اند ،مشرو بر اینک در یک یا چند ملال باهم ،هم نییسنده باشند .ب عهیارت دیگیر ،تحلایل
هم نییسندگی بر این اصل استیار است ک وقتی دو ییا چنید پژوهشیگر بی طییر مشیترک ملالی ای
مینییسند ،میتیان فرض کرد ک پایندهایی از نیع فکری و انتماعی بان ننها ونید دارد.
اساسیترین میضیع در تحلال شهک های همنییسندگی ،تعامالت ماان عاملهاسیت .بیا تحلایل
فعالات های مشترک پژوهشگران از چشیمانیدازهای مختلفیی کی نلیشهایشیان را در شیهک هیای
همکاری نهانی در نظر میگارند ،دانشی دربارة ساختار نیامع پژوهشی ب دست مینیید (سیهالی،
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 .)1931همچنان با بررسی شهکة همتألافی (هم نییسندگی) ساختار انتماعی دانش را در یک حیزة
خاص میتیان ترسام کرد.
برای ب دست نوردن و ارزیابی روابط همتألافی ،باشتر از تحلال شهکة انتماعی استفاده میشید
و یکی از روش های کاربردی نن ،تحلال مرکزیت است .مرکزییت ازنملی شیاخصهیای مهیم در
تحلال شهک است و انیاع و تعداد روابطی را نشان میدهد ک عضیی از شهک با سیایر اعضیای نن
شهک برقرار کرده است .این شاخص پراهمات برای شناسایی و تعاان مهیمتیرین و تأثارگیذارترین
افراد در یک شهک استفاده میشید .مهمترین و کاربردیترین انیاع مرکزییتهیا عهیارت اسیت از:
مرکزیت درن (رته ) ،نزدیکی (مجاورت) ،بانابانی.
الف)مرکزیتدرجه 
مرکزیت درن سادهترین نیع مرکزیت است ک ارزش هر گره (پژوهشگر) را با شمارش تعیداد
همسایگانش نشان میدهد و تعداد همسایگان برپایة رابطهایی ب دست مینید ک ب نن گره متصیل
هستند .هرچ مرکزیت درنة یک فرد باشتر باشد ،او ارتهاطات و شیهکة باشیتری در اختایار دارد و
تأثارگذارتر است .ب عهارت دیگر ،در یک شهکة همتألافی ،مرکزییت درنیة هیر فیرد نشیاندهنیدة
تعداد همتأل افی او با سایر افراد حاضر در شهک است .بیرای مثیال در نمینیة زییر ،نلیا

بیاالترین

مرکزیت رته را دارد و این ب نن معناست ک او کامالا در شهک فعال است (سهالی.)1931 ،

شکل  :1رتهة مرکزیت در یک شهک (همان)
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ب)مرکزیتبینابینی
مرکزیت بانابانی نایگاه یک گره را در شهک برپایة تیانایی نن در مرتهطکردن سایر نفتهیا ییا
گروهها در شهک نشان می دهد .مرکزیت بانابانی براساس تعدادی از کیتاهترین مسارهایی است کی
از یک رأس عهیر می کند .رئیس با بانابانی باال با گروههیای مختلفیی ارتهیا دارد (ییان و دینیگ،
 .)1113باال بیدن مرکزیت بانات ،نشان دهندة ارزش گره است .برای مثال اگر یک گره تنها بیان دو
خیشة غارمرتهط ارتها برقرار کند ،پ

این گره ارزش بساار باالیی ازنظر مرکزیت بانات دارد .اگر

یک گره در شهک  ،نلش واسطة ارتهاطی بان سایر گره ها را ایفیا کنید و در انتلیال اطالعیات نلیش
حااتی داشت باشد ،مرکزیت بانات باالیی دارد ،ب طیریک اگر این گره حذف شیید ،شیاید نرییان
اطالعات در شهک متیق
نلا

شید .در مثال زیر رافائل باالترین مرکزیت بانابانی را دارد؛ زییرا او بیان

و نلدو ی ک ماان سایر مینیدیتها هستند ی قرار دارد .نلا

و نلدو بانیابانی انیدکی دارنید؛

زیرا ننها ب طیر اساسی تنها بان دست های خید هستند؛ بنابراین اگرچ نلا

باالترین رتهة مرکزییت

را داراست ،رافائل در بعضی از ننه های خاص اهمات باشتری در شهک دارد (سهالی.)1931 ،

شکل  :9شهکة بانابانی مرکزیت عاملها در یک شهک (همان)
ج)مرکزیتنزدیکی 
این شاخص فاصلة یک فرد را با کلاة افراد دیگر در شهک میسینجد؛ هیر انیدازه ییک فیرد بی
دیگران نزدیکتر باشد ،نن فرد ،برگزیده تر و مشهیرتر است .اینک یک مینیدیت در شهک چ قدر
سریع ب مینیدیتهای باشتری در نن شهک دسترسی یابد ،سنج ای است ک مرکزییت نزدیکیی را
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میسنجد .شاخص نزدیکی یک گره باانگر ماانگان طیل کیتاهترین مسارهای مینید مایان نن گیره
و سایر گره های مینید در شهک است .گره های دارای شاخص نزدیکی باال ،از قدرت تأثارگیذاری
باشتری در شهک برخیردار است و نلش مرکزیتری در شهک ایفا میکند؛ همچنان قابلات باشتری
برای دسترسی سایر گرهها دارد .در مثال زیر رافائل از باالترین مرکزیت نزدیکیی برخییردار اسیت؛
زیرا برای او ممکن است ک از مسارهای کیتاه ب مینیدیتهای باشتری برسد .همیانطییر مکیان
رافائل ب او انازه میدهد تا با مینیدیتهای دسیتة خییدش و بیا مینیدییتهیایی کی در سیایر
دست ها گسترش یافت است ،ارتها برقرار کند (همان).

شکل  :4شهکة نزدیکی مرکزیت عاملها در یک شهک (همان)
نویسندگیپژوهشهایعرفانی 


هایهم
3ـ3ـ 1
شبکه
برای ترسام نلشة همنییسندگی ،نییسندگانی با دستکم  4ملال در شهکة همنییسندگی بررسی
شد .نلشة همتألافی پژوهشگران عرفان در اییران ی کی بیا اسیتفاده از نیرمافزارهیای باییب اکسیل،
 UCInetو  NetDrawو ایجاد ماتریک
 13گره (پژوهشگر) و  11شهکة مختل

ترسام شده است ی در شکل  1دیده میشید .این نلش
را نشان میدهد ک بزرگترین ننها بی ترتایب شیامل  13و

 16پژوهشگر است .این دو شهکة بزرگ ب طیر مجزا در شکلهای  6و  1بزرگنمیایی شیده اسیت.
همان طیر ک اشاره شد ،چنانک در شکل  1مشاهده میشید ،این نلش شهک های دیگری را نایز در
بر دارد ک تعداد افراد ننها از شهک های  13و  16نفره کمتر است؛ این شهک ها عهارت است از :یک
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شهکة  6نفره ،یک شهکة  4نفره ،دو شهکة سی نفیری (درمجمییع  6نفیر) ،پیانزده شیهکة دو نفیری
(درمجمیع  91نفر).

شکل  :1شهکة همتألافی پژوهشگران حیزة عرفان

شکل  :6بزرگترین شهکة همتألافی پژوهشگران عرفان ( 13پژوهشگر)
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شکل  :1دومان شهکة بزرگ همتألافی پژوهشگران حیزة عرفان ( 16پژوهشگر)
دادهها 
3ـ3ـ2تحلیل 
برای تحلال نلش های باال الزم است نن را برپایة سی نییع مرکزییت نیامهرده در بخیش پاشیان
بررسی کرد .دادههای مربی ب  11پژوهشگر برتر عرفان برپایة انییاع مرکزییت در نیدول  6ارائی
شده است .نام افرادی ک در هر س نیع مرکزیت نیزو  11پژوهشیگر برتیر هسیتند پررنیگ شیده
است.
همانطیر ک دیده میشید «علیاصغر مارباقریفرد» باشترین مازان مرکزیت درن را دارد؛ زییرا
او باشترین تعداد همکاری را با سایر پژوهشگران در حییزة عرفیان داشیت اسیت .ازسییی دیگیر،
«محمیدی» باالترین مرکزیت بانابانی را از نن خید کرده است؛ شیکل  6میقعایت اسیتراتژیک ایین
پژوهشگر را نشان می دهد ک تیانست است با پایند دو گروه بزرگ ب یکدیگر ،بیزرگتیرین شیهکة
همتألافی در حیزة عرفان را ایجاد کند« .حسیان نقاحسیانی» و «بهرامیی قصیرچمی» نایز کمیاباش
وضعاتی مشاب «محمیدی» دارند .ب طیریک راههای ارتهاطی بسااری از گرههیای دیگیر از ایین دو
گره (نییسنده) می گذرد .ازنظر مرکزیتِ نزدیکی نایز «حسیان نقاحسیانی» و «محمییدی» باشیترین
امتااز را از نن خید کردهاند و «علیاصغر ماربیاقریفیرد» در نایگیاه بعیدی قیرار دارد .ایین افیراد
باشترین نزدیکی را ب سایر پژوهشگران حیزة عرفیان دارنید و بی همیان سیهب باشیترین قیدرت
تأثارگذاری در شهک را از نن خید کیردهانید (شیکل  .)6بنیابراین ،ایین چهیار نییسینده در حییزة
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پژوهشهای عرفانی ،ب سهب نلش مستحکمی ک در انیاع مرکزیتها داشت انید ،حضییر کلایدی و
راههردی ننان در روابط همتألافی با نایگاهی ویژه از دیگر نییسندگان این حیزه متمایز میشید.
ندول  :6رته بندی پژوهشگران برپایة مرکزیتهای درن و بانابانی و نزدیکی
رته برپایة مرکزیت درن
رته
پژوهشگر

مرکزیت درن

رته
4

6

1
رضایی م

6

6
محمدی کل سر ع

6

1

1/61
4
1/13

محمدی کل سر
ع

6

9

بزرگ باگدلی
س

1

1/61

بهرامی
قصرچمیخ

1

بهرامیقصرچمی
خ

1/11

ابراهامی دینانی
ن

6
1/41

محمودیانح

6
1

1
خدادادی م
خزان دارلی محمد
ع
11

علیا

1

بهرامی

/161146

قصرچمیخ

1
/161111

رئاسی ا

1

محمدی

/161111

فشارکی م

1
/161114

رضایی م

3
ناللی پندری ی

1/41

1
دستمالچی و

1

1

خدادادی م

نصر اصفهانی م

محمدی فشارکی

1

1

قهادی ح

1/94

11

1
/161114

11
1/91

1
/161114

محمودیانح

1/41

3
1

یرباقریفرد

م

/161166

1

یرباقریفرد

م
علیا

1

محمیدی م

1

1
1/44

1
/161946

1

1
محمودیانح 

11

پژوهشگر

9
عناقهع 

1
آقاحسینیح

14

9

3

محمیدی م

/161946
آقاحسینیح

1/11

1
آقاحسینیح 

4

مرکزیت بانابانی

1

رته

ا

16

پژوهشگر

یرباقریفردعلی

م

1

مرکزیت نزدیکی

1

رته برپایة مرکزیت بانابانی

1

رته برپایة مرکزیت نزدیکی

1
/161144

براتی م

1

عناقهع

/161114
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م

1

11
مشتاقمهر ر
19

1

ییس پیر محمد
ک

1

14

1

1

خزان دارلی

1

محمد ع

1

ییس پیر

9

محمد ک

11
1/11

ابراهامی دینانی ن

4

11

1/11

عناقهع

بزرگ باگدلی س

4

یلم ها ا

1/16
11

کاکایی ق

1/16

1
/161664

14

1
1

روضاتاان م
19

1
4

/161664

1
/161119

کاکایی ق

1

افراساابپیر

/161119

علی ا

1


ـنتیجهگیری 

4
در سالهای اخار افزایش روب رشد پژوهشهیا در حییزة عرفیان و تصییف در اییران نشیاندهنیدة
افزایش عالقة پژوهشگران ب بررسی این مهاحث در سیطح تخصصیی و دانشیگاهی اسیت .تحلایل
دادههای مربی ب مازان استناد ملال ها و منابع ننها باانگر این واقعات اسیت کی میضییع نامیی از
پراستنادترین تحلالات عرفانی ،بررسی شخصات های بزرگ ادباات عرفانی و افکار و نثار و سخنان
ننان است .میضیعات گزارهای ،تاریخی ،بانرشت ای یا تحلال مفاهام و ...میضییع نامیی دیگیر از
این ملاالت است .ب همان سهب ملاالتِ دارای باشترین منابع ارناعی ،ب سیهب تینی باشیتر بی
مهاحث و میضیعات تاریخی ی تیصافی ،از حیزة ملاالت پراستناد کماباش بارون میماند.
ارزیابی نییسندگان برتر ازنظر مازان استناد ب ملال های ایشان و ناز شاخص اچ نشیان مییدهید
ک با ونید تعداد بساار زیاد پژوهشگران این حیزه ،تنها هفت پژوهشگر ،شاخص اچ باال دارند ک
از ماان ننها ناکیبخت ،برترین پژوهشگر است .دیگر ننک مازان اسیتناد نییسیندگان بی ملالی هیای
یکدیگر در حیزة عرفان نسهتب دیگر حیزهها بساار محدود اسیت و ایین بایانگر فردگراییی ایین
پژوهشگران است.
همچنان مازان و نییع تعامیل نییسیندگانی کی دسیتکیم چهیار ملالیة پژوهشیی داشیتند (13
پژوهشگر) با دیگر پژوهشگران ،در  11شهکة مجزای همنییسندگی  13تا  1نفره بررسی شد .نتاجیة
ارزیابی و تحلال انیاع مرکزیت درن و بانات و مجاورت نییسندگان در بزرگترین این شیهک هیا،

پژوهشهای عرفانی در نینة علمسنجی 191 /
یعنی دو شهکة  13و  16نفره ،نشان میدهد ک علیاصغر مارباقریفرد ،حسان نقاحسانی ،محمیدی
و بهرامی قصرچمی در شهک های همنییسندگی ،باالترین مرکزیتهیا را در شیهک هیای هیمتیألافی
دارند و ب همان سهب از تأثارگذارترین پژوهشگران در حیزة پژوهشهای عرفانی ازنظیر تعامیل و
ارتها مؤثر با دیگر نییسندگان ب شمار میروند .میتیان گفت نایگیاه ایین نییسیندگان در مایان
دیگر مؤلفان ،ب سهب حللة واسط واقعشدن ،از اهمات باشتری برخیردار است.
ینوشت 
پ
 h-index .1شاخصی است ک نخست در سال  1111م .فازیکدانی بیا نیام  Jorge E. Hirschنن را ارائی
کرد؛ ازاینرو با عنیان شاخص  hشهرت یافت.
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