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Abstract 
The main purpose was to draw a scientific network of research articles on the 

subject area of Imam Reza. The study was conducted with co-occurrence 
analysis of words and network analysis technique to identify the conceptual 

relationships between published papers on the subject of Imam Reza. 1305 

articles focusing on Imam Reza were analyzed by comprehensive studies. 
Descriptive data were entered into Excel software to standardize and draw 

graphs. Ravromatrix was used to prepare symmetric matrices to draw coherent 

maps. The matrices were entered into the UCINet to calculate the degree of 
centrality of degree. VOSViewer software was also used to illustrate the maps. 

The research findings showed that writers such as Khalil Beigzadeh and Zahra 

Ghasemnejad are among the most prolific writers. The Ferdowsi University 

of Mashhad is also in the first rank of participation in publishing articles on 
the subject of Imam Reza. Researchers with the academic rank of assistant 

professor have been most involved in publishing the article. The field of 

Persian language and literature has the most active researchers in publishing 
articles. Authors such as Mansoureh Fassih-Ramandi, and Hossein Behravan, 

have a high ability to transfer information and knowledge in the network. 

Scientific disciplines such as educational sciences, and social research, are 

among the most popular disciplines in the interdisciplinary collaboration 
network with the highest degree of degree centrality. Universities such as 

Amin Law Enforcement Sciences, and Payame Noor, are among the most 

popular organizations active in the network of cooperation between scientific 
institutions supporting the publication of articles. 

Keywords: Articles, Imam Reza (AS), Researchers, Scientific Fields, 

Universities. 
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 مقاالت منتشر شده در حوزه امام رضا )ع(  ینقشه علم میترس

 چکیده 

 با حاضر  پژوهشهدف اصلی پژوهش حاضر، ترسیم شبکه علمی مقاالت پژوهشی حوزه موضوعی امام رضا )ع( بود. 

 روابط شناسایی و  به بررسی ايشبکه  تحلیل روش و  واژگان رخدادي هم  تحلیل از استفاده با  و سنجیعلم  رویکرد

هاي جامع صورت گرفته درنهایت  انجام شد. با بررسی  میان آثار پژوهشی منتشر شده در موضوع امام رضا )ع( مفهومی

با استفاده  شده گردآوري توصیفی اطالعاتمقاله به محوریت امام رضا )ع( شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت.  1305

  متقارن   هايماتریس  تهیه  جهت.  شدند   اکسل  افزارنرم   وارد  نمودارها  ترسیم  و  سازيیکدست   جهت  وارسی،  از سیاهه

  مرکزیت   هايسنجه   محاسبات  ها برايماتریس   .شد  استفاده  راورماتریس  افزاراز نرم   رخدادي هم  هاينقشه   ترسیم  براي

مصورسازيبه.  شدند  آي.نتیوسی   افزارنرم  وارد  بینیت  و  درجه  استفاده   ویووراُاِسوي   افزارنرم   از  نیز  هانقشه   منظور 

  ن یپرکارتر  نخست  رتبه  در  نژادقاسم  زهرا  و  زادهگ یب  لیخلنویسندگانی مانند  هاي پژوهش نشان داد که  یافته   .گردید

دانشگاه فردوسی مشهد نیز در رتبه اول مشارکت در انتشار مقاالت با موضوع امام رضا )ع( قرار   .دارند قرار سندگانینو

اند. دارد. عالوه بر این، پژوهشگرانی که داراي رتبه علمی استادیاري هستند بیشترین مشارکت را در انتشار مقاله داشته

رامندي، تشار مقاله دارد. نویسندگانی مانند منصوره فصیح ترین پژوهشگران را در انرشته زبان و ادبیات فارسی نیز فعال 

حسین بهروان، و سیدابراهیم مرتضوي به دلیل داشتن بیشترین میزان مرکزیت بینیت از توانایی باالیی براي انتقال اطالعات  

دانش در شبکه برخوردارند. رشته مانند علوم تربیتی، پژوهش اجتماعی، و دینو  با  هاي علمی  بیشترین پژوهی  داشتن 

هایی مانند علوم دانشگاههمچنین    اي هستند.رشتهها در شبکه همکاري بینترین رشتهمیزان مرکزیت درجه از محبوب

هاي فعال در شبکه همکاري میان مؤسسات  ترین سازماننور، و دانشگاه آزاد اسالمی مشهد از محبوبانتظامی امین، پیام 

ترین واژگان در شناسی حدیث، و عقاید اسالمی از محبوب . واژگانی مانند امام، گونهعلمی حامی انتشار مقاالت هستند

هاي بارز شخصیتی، علمی، فرهنگی و نتایج پژوهش در حوزه موضوعی امام رضا )ع( به دلیل ویژگی   مقاالت هستند.

زه شخصیت و فرهنگ مذهبی ایشان نشان داد که این موضوع مورد توجه جدي پژوهشگران به ویژه پژوهشگران حو 

تر فعال هستند  قرار دارد. تحلیل انجام گرفته در مقاالت نیز نشان داد که حوزویان و پژوهشگران دینی در این زمینه کم 

 اند.  ها همت گماشتهتر به انتشار مقاالت و حمایت از انتشار آنمرتبط کم  و مؤسسات کاماًل

 .های علمی، مقاالتها، رشته اه دانشگ، امام رضا )ع(، پژوهشگرانها: کلیدواژه 
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   مقدمه 

از شخصیت  امام رضا یکی  بارز جهان شیعه  )ع(  )گذراندن  هاي  به دلیل زندگی  است که 

و  مذهبی  تحوالت  منشأ  ایران  در  ملکوتیشان  بارگاه  وجود  و  پربارشان(  زندگی  از  بخشی 

نهادهاي   تهران،  و  قم  مانند  دیگر  شهرهاي  و برخی  مشهد  شهر  در  شدند.  زیادي  فرهنگی 

سیاسی  ها شخصیت علمی، فرهنگی،  متعددي امروزه فعالیت دارند که محور فعالیت عمده آن 

– 1۴۸) رضا امام به معروف)ع(  جعفر بن موسی بن و مذهبی امام هشتم شیعیان هستند. علی

  با   امامت،   سال  ۲0  مدت  طول  در)ع(  رضا    امام.  است  اثناعشري  شیعه  امام  هشتمین(  ق ۲03

 شد همزمان( سال 5) مأمون و( سال 5 حدود) امین محمد ،(سال 10) الرشید هارون  خالفت

 . ( ۴6۴ق، ص 1۴13)مفید، 

با محوریت موضوعی امام رضا )ع(، آثار متعددي در گذر زمان منتشر شده است. امروزه  

و   ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  برکت گسترش  به  فراوانی  علمی  غیر  و  علمی  محتواهاي 

شود. با توجه به حجم باالي انتشار منابع استفاده از بستر دیجیتالی و وب، تولید و منتشر می

هایی که مهم بوده است. یکی از روش   ايمسئله العاتی، تشخیص سره از ناسره،  همواره   اط

فراهم می  آثار باکیفیت را  امکان تشخیص  مانند تا حدودي  انتشارات رسمی  بر  کند، تکیه 

دلیل هاي موضوعی مانند امام رضا )ع(، بهنامه است. از طرفی نیز در حوزه کتاب، مقاله و پایان

وریتی که در میان شیعیان جهان، به ویژه ایران دارد، در طول زمان شاهد تولید و قدمت و مح

انتشار آثار متعددي هستیم، و تشخیص آثار علمی و ارزشمند در این حوزه، از اهمیت باالتري 

هایی را پیش  برخوردار است. حجم باالي انتشار آثار علمی، در گذر زمان، همواره پرسش

تمرکز بیش از حدي روي یک موضوع صورت نگرفته است؟ آیا توزیع کشد مانند: آیا  می

انتشارات علمی در یک موضوع مشخص مناسب است و محورها و یا ابعادي از نظرها دور  

ها و نهادها در تولیدات علمی چگونه است؟  نگه نداشته شده است؟ نقش متخصصان، سازمان

ارزیابی   اهمیتاز ضرورت و    ه، نشانهاي متعدد دیگر در این زمینها و پرسش این پرسش

علمی انتشارات در حوزه موضوعی امام رضا )ع( است. با توجه به اهمیت مقاالت پژوهشی،  

در پژوهش حاضر تالش بر این شد تا مطالعه حاضر با تمرکز بر مقاالت پژوهشی منتشر شده  
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هاي نامه و طرح یانهاي متعدد در قالب پاانجام شود. مقاالت از طرفی حاصل انجام پژوهش 

ها و تري نسبت به کتابپژوهشی هستند و از طرفی نیز به لحاظ محتوایی داراي محتواي غنی

. انتشار مقاالت علمی به خودي خود و بدون استفاده از نتایج و آثار آن  باشندمیسایر آثار  

 و رزیابیا ها فاقد ارزش است. برايهاي دیگر و همچنین تحلیل و ارزیابی آندر پژوهش 

 کمی و  آماري هايروش از  خاص  یک حوزه موضوعی علمی تولیدات میزان سنجش

 آثار  ،فعال و هسته پژوهشگران شناسایی معمول براي طور به  .شودمی استفاده سنجیعلم

نظر علمی از   تولیدات میزان رشته، مقایسه یک اصلی و  هسته مجالت  استناد، پربسامد 

 هاي علمی  سنجی از جمله ترسیم نقشه علم هايروش  هاي مختلف ازحوزهنشریات   علمی

 شود. می استفاده

هاي پژوهش در  از این رو در پژوهش حاضر نیز چنین رویکردي براي پاسخ به پرسش

حوزه   پژوهشی  مقاالت  علمی  شبکه  ترسیم  حاضر،  پژوهش  اصلی  هدف  شد.  گرفته  نظر 

شده است. از این رو در راستاي وصول به این هدف، موضوعی امام رضا )ع( در نظر گرفته 

دانشگاه پرکار،  نویسندگان  شناسایی  نظیر  جزئی  رتبه  اهداف  فعال،  علمی  مؤسسات  و  ها 

هاي علمی پژوهشگران، ترسیم و تحلیل میزان همکاري علمی/ تحصیلی پژوهشگران، رشته

م و تحلیل میزان همکاري  هاي علمی، ترسی پژوهشگران، ترسیم و تحلیل میزان همکاري رشته

 رخدادي کلیدواژگان مقاالت. ها و مؤسسات علمی، و ترسیم و تحلیل همدانشگاه

 ها پیشینهمرور 

هاي علمی در حوزه آثار مربوط به یک  هاي مرتبط با ترسیم نقشهشناسایی و مطالعه پژوهش 

شخصیت نشان داد که این حوزه بسیار ضعیف است و پژوهش مناسبی در این زمینه قابل  

هاي هاي علمی نیست. از طرفی نیز همین بررسی نشان داد که بیشتر پژوهش بازیابی از پایگاه

ه، حوزه علمی یا محدوده زمانی و غیره محدود هستند. با توجه به اینکه سنجی به نشریعلم

امام رضا )ع(، شخصیتی برجسته از مناظر مختلف در ایران و اسالم هستند، شایسته است که  

علممطالعه این اي  پذیرد. در  انجام  ایشان  با  ارتباط  سنجی در حوزه مقاالت منتشر شده در 

 هایی حوزههاي اطالعاتی داخلی و خارجی، ترکیب  ز پایگاهجو اوتالش شد در جستراستا  
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شوند.    تحلیل  این بخش، شناسایی و بازیابی و در  شخصیتیسنجی  مانند ائمه معصومین، علم

در    »امام رضا )ع(  سنجیمطالعه علم»هاي مرتبط با  پژوهش  در راستاي شناساییرو،  از این

ا )ع(، التشریع، الدولة الخیرة، السیاسة العباسیة،  خارج از کشور، اصطالحاتی مانند اإلمام الرض

-Ali ibn Musa, Imam VIII, Ali ibn Musa al-Rida, ABU’Lسهلالمأمون، الفضل بن 

ḤASAN    1المللی بین   یهاي اطالعاتجوي پیشرفته در آثار علمی نمایه شده در پایگاهجست   با 

جست همچنین  گرفت؛  کاوشوصورت  موتورهاي  در  اسکوالر   مانند  علمی  جو    ۲گوگل 

هاي هاي پژوهشی براي تحلیل در این بخش تالش شد تا پژوهش در انتخاب پیشینهانجام شد.  

در هاي مرتبط با اسالم، قرآن و ائمه معصومین باشند.  سنجی انتخاب شوند که در حوزه علم

شناسایی    پیشینه  ۲1  هاي ذکر شده در باال تعدادنتیجه پس از اعمال فیلترهاي مختلف در حوزه

  .شدند

پیشینه و   16به تعداد    1۴01تا    13۸9هاي هاي شناسایی شده فارسی مرتبط به سالپژوهش

هستند. برخی   ۲0۲0تا    ۲01۲هاي  مورد بودند که مربوط به سال  5هاي خارجی نیز  پژوهش

ها به مطالعه آثار منتشر شده در حوزه اسالم پرداختند و در ضمن پژوهش به شناسایی پژوهش

 در زمینه اسالم پرداختند.  کشورهاي پرانتشار

( در پژوهش خود به معرفی کشورهاي امریکا، انگلستان و کانادا به عنوان  13۸9کریمی )

( نیز در 1393اند، پرداخت. اصنافی )کشورهایی که بیشترین آثار را در حوزه اسالم داشته 

ه بیشترین پژوهش خود اشاره داشت که آمریکا، انگلیس و آلمان  و مجله سیاست خاورمیان

اند. همچنین خاصه، صادقی، تولیدات علمی را در حوزه شیعه در پایگاه استنادي علوم داشته 

انگلیس را در صدر 1395عزتی و غفاري ) و  از کشورهاي آمریکا، مالزي  پژوهشگرانی   )

آثار   )اندیافتهتولیدکنندگان  خداپناه  این  بر  عالوه  نتیجه 1396.  این  به  خود  پژوهش  در   )

هاي اند که کشورهاي آمریکا، مالزي، عربستان سعودي و انگلستان با دارا بودن رتبهرسیده

شاخص نظر  از  پایگاه برتر  در  قرآنی  تولیدات  شبکه  در  اصلی  بازیگران  مرکزیت،  هاي 

 

1.  Emerald, Science Direct, Wiley, Sage Pub, Springer, Scopus  , Ebsco, Ebrary, 

ProQuest, Wiley, Ovid, Micgraw hill, Ulrichs 

2. Google scholar, bing 
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( به ۲01۸)  1( و نیز صادقیان 139۸اند. شرفی، شقاقی و پاشنگ )آوساینس بودهاستنادي وب

اند که کشورهاي آمریکا، ترکیه، انگلیس، مالزي و ایران یشترین برونداد و این نتیجه رسیده

مریکا بیشترین آثار  آ( نیز به این نتیجه رسیده که ۲01۸) ۲اند. شنل دریافت استنادات را داشته 

ده است و از  ساینس منتشر کرآورا در حوزه سالمت مرتبط با ادیان ابراهیمی در پایگاه وب 

بین تولیدکنندگان  مدارک در حوزه اسالم و سالمت، به ترتیب آمریکا، بریتانیا، عربستان 

( نیز در پژوهش  ۲0۲0اند. حسین، ظفر و اوهلل )هاي برتر قرار داشتهسعودي و ایران در جایگاه 

یران  خود به این نتیجه رسیدند که کشورهاي انگلستان، ترکیه، تونس، عربستان سعودي و ا

 اند. بوده  ۲019-۲00۴هاي  ترین کشورها در مقاالت روزه ماه مبارک رمضان بین سال پربازده

ها در تولید ها به موضوع همکاري بین پژوهشگران و سازمانگروهی دیگر از پژوهش 

پرداخته  امید )اند. محمدي، حسنآثار  و  دادند که در  1396خانی  نشان  پژوهش خود  ( در 

مقاله   ۴0در نشریه تربیت اسالمی، دانشگاه اصفهان با مشارکت در چاپ  مقاالت منتشر شده

در رتبه اول و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه تهران به دنبال آن قرار داشتند. علیپور 

( مطلبی  و  که  1۴01حافظی  دادند  نشان  خود  پژوهش  در  )ع(، صادق  امام  دانشگاه  پنج( 

  دانشگاه   و  يرضو  یاسالم  علوم   دانشگاه   ،ییطباطبا  مهعال  دانشگاه  مشهد،   یفردوس  دانشگاه

رضوي    را  پژوهشگران  یسازمان  یوابستگ  درصد  60  از  شیب  )س(الزهرا فرهنگ  نشریه  در 

( در پژوهش خود نشان دادند که بیشترین ۲01۲. نوري و زارع فراشبندي )دهد یم  لیتشک

نمایه شده در پایگاه استنادي اسکوپوس تعداد مقاالت مرتبط با قرآن کریم در حوزه پزشکی  

حوزه  سم در  داروسازي،  )عمومی(،  پزشکی  پرستاري،  هاي  دارویی،  فناوري  و  شناسی 

)بیوشیمی، ژنتیک و زیست پژوهش خود  ۲01۸شناسی مولکولی هستند. صادقیان  نیز در   )

زاد اسالمی،  المللی اسالمی مالزي، آهاي بیننشان داد که در بین مؤسسات به ترتیب دانشگاه 

 اند. ماالیا و دانشگاه تهران بیشترین برونداد و همکاري علمی را داشته 

(  13۸9اند. کریمی )هاي انتشاراتی و الگوهاي نویسندگی پرداختهبرخی دیگر نیز به قالب 

ها در انتشارات در حوزه اسالم دانسته است.  ترین قالبهاي نقد کتاب و مقاله را رایجقالب

 

1. Sadeghian 

2. Şenel 



 41 |  مطلبیو  علیپور حافظی

 

 

ترین الگو در آثار منتشر  ( الگوي دو یا سه نویسندگی را رایج139۲گرودي )جو لنمیرحق

عابدي )  دانسته است. اهلل اکبري  نشریه مطالعات قرآنی  دادند که 1395شده در  نشان  نیز   )

شده در مآخذ قرار داشتند. همچنین نشان دادند که الگوي دو  ها در صدر منابع استنادکتاب

ر نشریه مطالعات تاریخی جهان اسالم بیشتر رایج بود. خداپناه درصد د  9/63نویسندگی در  

ها، دانشگاه کبنگسان مالزي  تألیفی دانشگاه( در پژوهش خود نشان داد که در شبکه هم1396)

شاخص لحاظ  پایگاه به  در  قرآنی  تولیدات  شبکه  در  را  جایگاه  بهترین  شبکه  تحلیل  هاي 

( در 1396خانی و امید )ه است. محمدي، حسنآو ساینس به خود اختصاص داداستنادي وب

که   رسیدند  نتیجه  این  به  خود  دو    7/۴1پژوهش  نشریه  در  شده  تحریر  مقاالت  از  درصد 

تک  اسالمی،  تربیت  بودهفصلنامه  )مؤلف  خاصه  و  سهیلی  چلک،  موسوي  در 1396اند.   )

علوم قرآن   نویسندگان  نتیجه رسیدند که میانگین تعداد  این  به  و حدیث در  پژوهش خود 

نفر    6/1،  139۴-13۸5هاي  مقاالت نمایه شده در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم بین سال 

( مطلبی  و  حافظی  علیپور  همچنین  است.  که  1۴01بوده  دادند  نشان  خود  پژوهش  در   )

در    را   نخست  رتبه   مقاله،  عنوان  103  با  ییتنها  به   ثیحد  و   قرآن   علوم   ة رشت  از  یپژوهشگران

 . اندکرده کسبانتشار مقاله در فصلنامه فرهنگ رضوي 

اند اند و ضمن آن اشاره داشته ها پرداخته هاي موضوعی پژوهش هایی نیز به حوزه پژوهش

حوزه  چه  کلکه  چه  یا  و  پژوهش دواژهیهایی  در  بیشتر  قرارگرفتههایی  توجه  مورد  اند. ها 

هاي اند که پژوهش ه این نتیجه رسیده( در پژوهش خود ب1393وصفی، محمدیان و بامیر )

پژوهشگران غربی در مورد اسالم، حول چهار حوزه موضوعی دین، تاریخ، سیاست و علوم  

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 139۴اجتماعی بوده است. زنگیشه، سهیلی و احمدي )

و دموکراسی نقش  تألیفی ترسیم شده دو مؤلفه اسالم و استبداد، و اسالم  که در شبکه هم 

( غفاري  و  عزتی  صادقی،  خاصه،  همچنین  دارند.  شبکه  در  نتیجه  1395محوري  این  به   )

هاي سنّت، تفسیر، متن، خدا، مسلمانان، تاریخ، زبان، معنا، ترجمه و زنان  رسیدند که کلیدواژه

.  ها پرداخته شده استهاي قرآنی به آن ترین موضوعاتی هستند که در پژوهش از جمله رایج

هاي قرآن، ( به این نتیجه رسیدند که کلیدواژه1396زاده آالن )الفتیرگر، آقالري و فرج

هاي استفاده شده در مذهب، دین، روزه، خدا، دعا، نماز، آیات و روایات از جمله کلیدواژه
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( در 1396زاده آالن )ب  هاي علوم پزشکی بودند. همچنین تیرگر، آقالري و فرجنامهپایان

هاي علوم پزشکی به این البالغه در پژوهشگیري از قرآن و نهجود در حوزه بهرهپژوهش خ

هاي قرآن به ترتیب سوره بقره، انعام، نساء، اسراء، آل  نتیجه رسیدند که پراستنادترین سوره

( در پژوهش خود نشان دادند که موضوعات زن، مرد  1396اند. خداپناه )عمران و نحل بوده

ب قرآن،  انسان؛  جمعیت و  زبانشناسی؛  و  اطالعات  و ازیابی  بشر؛  نفوس  آمار  و  شناختی 

ریزي خانواده و کشورهاي در حال توسعه به ترتیب بیشترین تکرار را در آثار نمایه  برنامه

وب  استنادي  پایگاه  در  دادهشده  اختصاص  خود  به  محمدي، آوساینس  همچنین  اند. 

ریه تربیت اسالمی اکثر مقاالت مربوط به ( نشان دادند که در نش1396خانی و امید )حسن

ها در تعلیم و تربیت  ها و ابعاد تعلیم و تربیت اسالمی، علوم تربیتی، و اصول و روشحیطه

( شریف  و  نوکاریزي  راچمنی،  بودند.  که 1397اسالمی  دادند  نشان  خود  پژوهش  در   )

پایان دانشگاهنامهموضوعات  در  اسالمی  رویکرد  با  انسانی  علوم  طی    هاي  مشهد  فردوسی 

خوشه شامل قرآن، روایات، دین، فلسفه اسالمی، فقه، اسالم، و   7در  1393-1363هاي سال

 اند. اهل سنت قرار گرفته

قاضی )همچنین  خاصه  و  سهیلی  کلیدواژه1397زاده،  که  دادند  نشان  قرآن،  (  هاي 

حوزه قرآن و حدیث هاي  ها در پژوهشالبالغه و امام علی )ع( پرتکرارترین کلیدواژهنهج

اند. شرفی، شقاقی و پاشنگ  بوده  139۴- 13۸5هاي  در پایگاه استنادي جهان اسالم بین سال 

( نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که موضوعات آثار نمایه شده در پایگاه  139۸)

حوزهوب در  ترتیب  به  اسالمی  تمدن  حوزه  در  ساینس  مذهب،  آو  سیاسی،  علوم  هاي 

بین شجامعه  بوده است. صادقیان )ناسی، و روابط  دادند که  ۲01۸الملل  نشان  پژوهشی  ( در 

و   ۲009تا    ۲000شناسی، مذهب و رفتار زندگی در بازه زمانی  هاي اسالم، ریختکلیدواژه

بازه  کلیدواژه در  تفسیر  و  حدیث،  زنان،  دین،  اسالم،  مانند   ء جز  ۲017تا    ۲009هایی 

اسناد تاریخی اسالمی، چندفرهنگی، و کتاب مقدس در بازه   هايموضوعات داغ و کلیدواژه

هایی مانند معماري، اعتقاد، گفتمان، حنفی، نجوم اسالمی در  و همچنین مقوله  ۲009تا    ۲000

( در ۲01۸اند. شنل )ترین یا نوپدیدترین موضوعات بودهاهمیتکم زءج ۲017تا   ۲009بازه 

روان،   سالمت  بهداشت،  معنویت،  مسلمان،  دین،  اسالم،  واژگان  که  داد  نشان  پژوهشی 
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( به ۲01۸)  1داري پربسامدترین واژگان هستند. همچنین شنل و دمیر دینداري، اخالق، و روزه

معنویت، مذهبی بودن، بهداشت، بهداشت روان،  این نتیجه رسیدند که کلمات کلیدي دین، 

افسردگی، مقابله مذهبی، مقابله، اسالم، نماز، نوجوانان، و ایدز جزو پربسامدترین کلمات در 

 اند. بین مقاالت نشریه دین و سالمت بوده 

ها در چهار حوزه به  دهد که پژوهشهاي اشاره شده در باال نشان میتحلیل کلی پیشینه

ند از شناسایی ااند. این چهار حوزه عبارتسنجی در حوزه اسالم پرداخته با علم  مسائل مرتبط

پژوهشگران و سازمان بین  زمینه اسالم، همکاري  پرانتشار در  آثار، کشورهاي  ها در تولید 

حوزه قالب و  نویسندگی،  الگوهاي  و  انتشاراتی  پژوهش هاي  موضوعی  هر هاي  تحلیل  ها. 

پژوهش  از  از گروه  نشان  می  ها  که  دارند  نتایجی  به  این وصول  بر  مبنایی  عنوان  به  توانند 

 پژوهش تلقی شوند. 

پژوهش  مالزي، در  انگلستان،  امریکا،  که کشورهاي  شد  داده  نشان  نخست  گروه  هاي 

ایران، عربستان سعودي و ترکیه در زمره کشورهاي پرتولید در حوزه اسالم هستند. در زمینه 

نیز نشان داده شد که همکاري بین پژوهشگرانی از امریکا،   هاهمکاري کشورها و سازمان

هاي انتشاراتی نشان داده شد که عمده  تر است. در زمینه قالبایران و عربستان سعودي رایج

اند و الگوي دو نویسندگی، الگویی رایج بین پژوهشگران  انتشارات در قالب مقاله منتشر شده

هاي موضوعی مرتبط با اسالم  بیشترین تمرکز بر حوزههاي موضوعی نیز  است. در زمینه حوزه 

 و قرآن بوده است.  

ها، پژوهشی که به تحلیل آثار مرتبط  این موضوع نشان از این دارد که در تحلیل پژوهش

پژوهش این وجود  با  نشد.  اثرگذار شناسایی  و یا شخصیت مسلمان  ائمه معصومین  به  با  ها 

هاي علمی  ولی پژوهشی که به همکاري حوزه ،اندتهتحلیل همکاري بین پژوهشگران پرداخ

رو با توجه به شخصیت اثرگذار امام رضا )ع( در  با یکدیگر بپردازند بسیار ناچیز بود. از این

جنبه و  پژوهشی  ایران  در  تا  بود  ایشان ضروري  سیاسی  و  مذهبی  شخصیتی،  مختلف  هاي 

 مستقل به این حوزه پرداخته شود.  

 

1. Şenel & Demir 
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 شناسی پژوهش روش

روش   و  واژگان رخداديهم  تحلیل از  استفاده با  و  سنجیعلم  رویکرد با  حاضر  ژوهشپ

بررسی ايشبکه تحلیل در  مفهومی روابط شناسایی و به  شده  منتشر  پژوهشی  آثار  میان 

 چون افزارهایینرم  این حوزه ازي هاحلیل مقالهبراي ت است.  پرداخته  موضوع امام رضا )ع(

ها در این پژوهش ابتدا تمامی پایگاه   .استفاده شد 3دراو  نت  و   ۲نت  آي سی  یو ،1ماتریس  راور

هاي  و نشریات علمی در حوزه موضوعی امام رضا )ع( شناسایی شدند تا بتوان حجم داده

هاي انجام شده مرتبط با موضوع  شناسایی نتایج پژوهشبراي  قابل تحلیل را استخراج کرد.  

)ع(   رضا  ایران،  امام  کتابخانپایگاه در  مانند  داخلی  اطالعاتی   قدس  آستان  دیجیتال  ههاي 

تبلیغات اسالمی، کتابخانه مجازي تخصصی کالم اسالمی  رضوي، کتابخانه دیجیتال دفتر 

امام  هاي مذکور از جمله  پایگاه  با استفاده از کلیدواژه پذیرفته شده و رایج)الفبا(، و غیره  

بازیابی   منجر به  رضا، علی بن موسی، سیره رضوي، آستان قدس، امامت، امام هشتم، و ...

منابع مرتبط با این حوزه    هاي منتشر شده در این حوزه شد و سپس متن کاملمتن کامل مقاله

 دانلود و بررسی شدند.  

با توجه به گستردگی آثار چاپ شده در حوزه امام هشتم شیعیان، علی بن موسی الرضا 

نیاز   )ع(، حضرت  آن  شناسی  امام  اهداف  پیشبرد  جهت    دآوريگر  و  بنديدسته   به   در 

آثار پژوهشی داراي    اطالعات  به   دسترسی  امکان  به منظور ایجاد  یکجا  در  هاآن  مشخصات

. شد  لزوم حس  مواقع  در  استفاده  براي  هاآن  فهرست  از  منظم  ايمجموعه  ایجاد  اعتبار علمی و

پایگاه  سایتوب  منظور  اینبه این حوزه،  نشر و مراکز متولی  علمی، مراکز  هاي اطالعات 

  معرفی  به   که   شده  ایجاد  بسیاري  هاي تخصصی دینیاطالع رسانی منابع اسالمی، کتابخانه

.  اندنموده  پذیردسترس  کاربران  براي  امکان استفاده از آثار را  و  پردازندمی  پژوهش آثار مورد  

  و   بنديدسته   بدون  هاي اطالعاتیپایگاه   در  پژوهش،  این  در  شناسایی جامعه پژوهش  براي

 ذکر  به   جوي پیشرفته بررسی شد. الزم وبا استفاده از عملگرهاي جست   هامقاله  تمام  نامنظم،
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که  آ  در   است  و  تکراري  هايمقاله  ها، ن اغلب  شد  شناسایی  موارد    زیادي  حذف  به  نیاز 

 مقاله شناسایی شد.  1305تکراري بود. در نهایت 

  از پژوهش که حوزة در هامقالهدر پژوهش حاضر کلیه  اطالعات در راستاي گردآوري

  در  بودند و   شده   امام رضا )ع( را به صورت پژوهشی نگاشته   بحث   تاریخ اسالم طرح  ابتداي

  نشریه،   سال،  عنوان،  شامل  تحلیل  مورد  هايمقوله.  شد  بررسی  بوده،  مؤثر  حوزه  پیشبرد این

رشته تحصیلی،  وابستگی سازمانی، مقطع تحصیلی،    نویسنده،  حامی،  ناشر، سازمان  همایش،

سیاهه ارزیابی    در  هامقوله  به  مربوط  مستخرج  اطالعات .  ها بودکلیدواژه  چکیده و  موضوع،

  آخرین  مذکور تا  محتواي سیاهه وارسی  و   شد  ثبت   هاآن   فراوانی  وارد و   ساخته   پژوهشگر

اطالعات بود، با توجه به این که برخی از منابع فاقد    تکمیل  حال  ها درگردآوري داده  مرحله

ضمن  بود،  پدیدآوران  تحصیلی  رشته  تحصیلی،  مقطع  سازمانی،  وابستگی  به  مربوط 

وب  وجست عمومی  )آي.اس.سی.(  جوي  اسالم  جهان  استنادي  پایگاه  هاي پایگاه  درو 

  والیت، ویکی   و   امامت  دانشنامه  پدیا،ایران، امامت   قلم  حوزه، انجمن  رسانی اندیشوراناطالع

پردازند، و نیز وبگاه ه معرفی صاحبان آثار علمی حوزه پژوهش میحسین، ویکی شیعه که ب

هاي کشور مراجعه شد تا حد امکان فیلدهاي مورد نظر در پژوهش حاضر تکمیل  دانشگاه

  شوند.

  و   سازيیکدست   جهت  وارسی،   با استفاده از سیاهه   شده  گردآوري  توصیفی  اطالعات

  ترسیم   براي  متقارن  هايماتریس  تهیه  جهت.  شدند  اکسل  افزارنرم  وارد  نمودارها  ترسیم

 فایل  قالب   در  را  خود  هايداده   که شد    استفاده  1راورماتریس   افزاراز نرم  رخداديهم  هاينقشه

 ۲درجه  مرکزیت  هايسنجه محاسبات  ها برايماتریس  بعد  گام  در.  کند می  دریافت  ساده  متن

  ها نقشه  منظور مصورسازيبه .  شدند  ۴آي.نتیوسی  افزارنرم   وارد  اجتماعی  هايشبکه   3بینیت  و

 

1. RavarMatrix 

2. degree centrality 

3. betweenness centrality 

4. UCINet 
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  در   آثار  نام  دادن  نشان  براي  پژوهش  این  در  .شد  گرفته  بهره  1ویوور اُاِسوي  افزارنرم  از  هم

 شد تا قابل تفکیک از سایر فیلدهاي اطالعاتی باشند.  استفاده  @عالمت از  اشکال و جداول

 پژوهش حاضر در چند مرحله مستقل ولی مرتبط با هم به شرح زیر انجام گرفت:

با جست • پژوهشی  نظري و  پایگاهومرحله نخست: شناسایی مبانی  هاي اطالعاتی،  جوي 

 کشور؛ هاي علمیه در داخل و خارج ازها و حوزههاي مرتبط و دانشگاهسازمان

با   • )ع(  رضا  امام  موضوعی  حوزه  با  مرتبط  مقاالت  بازیابی  و  شناسایی  دوم:  مرحله 

 المللی؛ هاي اطالعاتی مرتبط ملی و بینجو در پایگاه وجست

به  • آثار  نقصان اطالعات در مورد  به  با توجه  وابستگی سازمانی و مرحله سوم:  ویژه در 

یلی، به وبگاه مؤسسات مراجعه شد  تکمیل اطالعات علمی پژوهشگران مانند رشته تحص

 و تا حد امکان سعی شد اطالعات موردنیاز در سیاهه وارسی تکمیل شوند؛  

مرحله چهارم: همه اطالعات در فایل اکسل وارد شدند و در چهار مرحله فیلتر شدند تا   •

اطالعات تکراري و غیرمرتبط از مجموعه منابع شناسایی شده حذف شوند و اطالعات  

 حد امکان تکمیل شوند. ناقص تا 

افزرهاي  هاي علمی از نرم ها و نیز ترسیم نمودارها و نقشه مرحله پنجم: براي توصیف یافته •

 گرفته شد. مناسب بهره 

تحلیل • ششم:  پرسش مرحله  به  نتایج  اساس  بر  و  گرفت  انجام  الزم  و  هاي  اساسی  هاي 

 پرسش اصلی پژوهش پاسخ داده شد. 

 ها تحلیل داده 

 نویسندگان پرکار مقاالت در زمینه موضوعی امام رضا )ع( چه کسانی هستند؟ 

نویسنده در نگارش مقاالت با    1۴3۲هاي صورت پذیرفته در مجموع  با توجه به بررسی

نویسنده پرکار   10دهنده نشان 1اند. شکل محوریت موضوعی امام رضا )ع( مشارکت داشته

همان مانند  است.  نویسندگانی  شده  داده  نشان  شکل  در  که   زهرا   و  زادهگیب  لیخلطور 

  محمدرضا .  دارند  قرار  سندگانینو   نیپرکارتر  اول  رتبه  در  مقاله  13 انتشار  با  نژادقاسم

 

1. VOSviewer 
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 رسول   ،ياحمد   سایپر  و  دوم  رتبه  در  مقاله  9  انتشار  با  يمحمد  دیمج  و  ینیحس  جواد  ،يجواهر

 .دارند قرار سوم رتبه در مقاله ۸ انتشار با یصادق لیاسماع و یمیرح یمرتض ان،یجعفر

 
 نویسندگان پرکار در انتشار مقاالت با محوریت موضوعی امام رضا )ع(  .1شکل 

 

 
 

 ها هستند؟ ها و مؤسسات علمی فعال در زمینه موضوعی امام رضا )ع( کدامدانشگاه

سازمان در انتشار مقاله با موضوع   ۲73هاي صورت پذیرفته در مجموع   بررسیبا توجه به  

شود، دانشگاه فردوسی  مشاهده می  ۲طور که در شکل  اند. همانامام رضا )ع( مشارکت داشته

مقاله در رتبه اول مشارکت در انتشار مقاالت با موضوع امام رضا )ع( قرار دارد.  7۲مشهد با 

گاه رازي، دانشگاه امام صادق، دانشگاه اصفهان، دانشگاه الزهرا، دانشگاه دانشگاه تهران، دانش

المصطفی  جامعه  و  قرآن کریم  معارف  و  علوم  دانشگاه  طباطبائی،  عالمه  دانشگاه  شیراز، 

ها و مؤسسات فعال در انتشار مقاله با محوریت  العالمیه به ترتیب در رتبه دوم تا دهم سازمان

 ار دارند. موضوعی امام رضا )ع( قر
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 های فعال در انتشار مقاالت با محوریت موضوعی امام رضا )ع( سازمان .2شکل 

 

رتبه علمی/ مقطع تحصیلی نویسندگان مقاالت در زمینه موضوعی امام رضا )ع( چگونه  
 است؟

توان گفت، پژوهشگرانی که داراي رتبه علمی استادیاري می  3برمبناي اطالعات شکل  

اند. پژوهشگران داراي درجه یا رتبه علمی بیشترین مشارکت را در انتشار مقاله داشتههستند  

به  غیره  استاد، دانشجوي کارشناسی ارشد و  دانشیار، دانشجوي دکتري،  کارشناس ارشد، 

 هاي بعدي مشارکت در انتشار مقاله با موضوع امام رضا )ع( هستند. ترتیب در اولویت

 های علمی نویسندگان در انتشار مقاالت با محوریت موضوعی امام رضا)ع( توزیع فراوانی رتبه  .3شکل 
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 رشته علمی نویسندگان مقاالت در زمینه موضوعی امام رضا )ع( چگونه است؟

رشته علمی در انتشار مقاله با   15۸هاي صورت پذیرفته در مجموع   با توجه به بررسی

هویداست، رشته زبان و    ۴طور که در شکل  داشتند. همان   موضوع امام رضا )ع( مشارکت

هاي  ترین پژوهشگران در انتشار مقاله را دارد. رشتهمقاله، فعال 179ادبیات فارسی با فراوانی 

ادبیات عرب )157علوم قرآن و حدیث ) و  )75(، زبان  تاریخ  علوم سیاسی )۴۸(،   ،)31  ،)

(، فلسفه و کالم اسالمی  ۲1ایران دوره اسالمی )(، تاریخ اسالم و تاریخ  ۲۸معارف اسالمی )

شناسی و  (، پژوهش هنر، جامعه 1۸شناسی )(، علوم قرآن و فقه و علم اطالعات و دانش19)

از دیگر   1( 1۲(، فقه و مبانی حقوق اسالمی، فلسفه تعلیم و تربیت و مدیریت )13علوم تربیتی )

 ها هستند. رشته

 های علمی در انتشار مقاالت با محوریت موضوعی امام رضا)ع( توزیع فراوانی رشته .4شکل 

 

 میزان همکاري نویسندگان مقاالت در زمینه موضوعی امام رضا )ع( چگونه است؟

هاي چگالی ترسیم شده، نویسندگانی که بیشتر با یکدیگر در ارتباط هستند در در نقشه

 ، هایی که ارتباط کمتري با یکدیگر دارندگیرند و برعکس آن تر به هم قرار میفاصله نزدیک

 

 اند.عنوان مقاله در اینجا اشاره نشده 10هاي علمی زیر براي پیشگیري از طوالنی شدن متن رشته   1.
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هاي مجاور و اند. چگالی هر گره نیز براساس تعداد گرهدر فاصله دورتري از هم قرار گرفته

تر در مرکز شبکه قرار  هاي با اهمیتها گرهها تعیین شده است. در این نقشهمیزان پیوند با آن

رنگگرفته طیف  طرفی،  از  ناند.  آبی  تا  قرمز  ترتیب  هاي  به  است.  چگالی  وزن  مایانگر 

 . 1دهنده وزن چگالی باال تا پایین است هاي قرمز، زرد، سبز و آبی نشانرنگ

نویسندگانی مانند    1و جدول    5تألیفی ترسیم شده نویسندگان در شکل  براساس شبکه هم

اي، رضا اهلل شفایی، منصوره فصیح رامندي، اسماعیل صادقی، علی خامنه حسین بهروان، امان

زاده و حبیب کارکن بیرق از  اکبري، نگار کاظمی اسفه، مریم کتابی، سیدجواد امام جمعه

فصیحمحبوب منصوره  هستند.  )ع(  رضا  امام  زمینه موضوعی  در  نویسندگان  رامندي، ترین 

امان مرتضوي،  سیدابراهیم  بهروان،  مریم  حسین  قطبی،  ثریا  صادقی،  اسماعیل  شفایی،  اهلل 

خانی  مهیار  احتشامیکتابی،  و محسن  شبستري  جبارلوي  بهرام  داشتن مقدم،  دلیل  به  نیز  نیا 

شبکه   در  دانش  و  اطالعات  انتقال  براي  باالیی  توانایی  از  بینیت  مرکزیت  میزان  بیشترین 

در صورتی شودبرخوردارند.  شبکه حذف  از  مزبور  نویسندگان  از  یکی  است    ، که  ممکن 

رامندي، اهلل شفایی، منصوره فصیحرو شود. حسین بهروان، امانل روبهانتقال اطالعات با مشک

وند، سیدابراهیم مرتضوي، اسماعیل صادقی، نگار کاظمی اسفه، امید ابراهیمی، تورج زینی

تألیفی مقاالت  سحر کریمی و عسگر آرمون نیز از مشهورترین نویسندگان فعال در شبکه هم

 با موضوع امام رضا )ع(  هستند.  

 

 

 

 

 

ها و غیره که خروجی  هاي مرتبط به خوشه ها مانند نقشهاز ارائه انواع دیگر نقشه ،با توجه به محدودیت فضا در مقاله   .1

 افزارهاي استفاده شده هستند، پرهیز شد. نرم
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 نقشه چگالی نویسندگان مقاالت  .5شکل 

 

 1تألیفی نویسندگان مقاالت های مرکزیت هم شاخص .1جدول 

ف 
ردی

 
 نام نویسنده

جه 
در

ت 
کزی

مر
 

ف 
ردی

 

 نام نویسنده

ت 
ینی

ت ب
کزی

مر
 

ف 
ردی

 

 نام نویسنده

کی 
زدی

ت ن
کزی

مر
 

 1 ۸ بهروان، حسین  1
فصیح رامندي،  

 منصوره
133/0 9۴3/0 بهروان، حسین  1   

117/0 بهروان، حسین  ۲ 5 شفایی، امان اهلل  ۲ 9۴3/0 شفایی، امان اهلل  ۲   

3 
فصیح رامندي،  

 منصوره
5 3 

مرتضوي،  

 سیدابراهیم 
067/0  3 

فصیح رامندي،  

 منصوره
9۴3/0  

۴ 
صادقی،  

 اسماعیل
067/0 شفایی، امان اهلل  ۴ 5  ۴ 

زینی وند، 

 تورج 
9۴3/0  

 5 ۴ خامنه اي، علی  5
صادقی،  

 اسماعیل
067/0  5 

مرتضوي،  

 سیدابراهیم 
9۴3/0  

 

مورد نخست در جدول   10با توجه به تعداد باالي اسامی پژوهشگران و براي پیشگیري از طوالنی شدن متن تنها به     .1

 اشاره شده است.
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05/0 قطبی، ثریا  6 ۴ اکبري، امیر  6  6 
صادقی،  

 اسماعیل
9۴3/0  

7 
کاظمی اسفه،  

 نگار
05/0 کتابی، شهرزاد  7 ۴  7 

کاظمی، 

 ابوالفضل 
9۴3/0  

 ۸ ۴ کتابی، شهرزاد  ۸
خانی مقدم،  

 مهیار 
017/0 9۴3/0 ابراهیمی، امید  ۸   

9 
امام جمعه 

سیدجواد زاده،   
۴ 9 

جبارلوي 

 شبستري، بهرام 
017/0 9۴3/0 کریمی، شهناز  9   

10 
کارکن بیرق،  

 حبیب 
017/0 فالح، ابراهیم  10 ۴ 9۴3/0 آرمون، عسگر  10   

رشته همکاري  )ع( میزان  رضا  امام  زمینه موضوعی  در  مقاالت  نویسندگان  علمی  هاي 

 چگونه است؟ 

هاي علمی در انتشار همکاري میان رشتهرخدادي و میزان  شبکه هم  ۲و جدول    6  شکل

هاي شود، رشتهطور که مشاهده میدهد. همانمقاالت با موضوع امام رضا )ع( را نشان می

پژوهی، پژوهش علوم اجتماعی، مطالعات برنامه درسی،  تربیتی، پژوهش اجتماعی، دینعلوم

م امامیه و تاریخ اسالم با  روانشناسی تربیتی، فقه و مبانی حقوق اسالمی، علوم اجتماعی، کال

اي رشتهها در شبکه همکاري بینترین رشتهداشتن بیشترین میزان مرکزیت درجه از محبوب

ها دال بر میزان انتقال اطالعات در شبکه همکاري توسط هستند. میزان مرکزیت بینیت رشته

تربیتی، مطالعات   هایی مانند علوم تربیتی، روانشناسییک رشته علمی است. بنابراین، رشته

علوم  برنامه درسی، دین فقه و حقوق اسالمی،  امامیه،  فقه و حقوق اسالمی، کالم  پژوهی، 

ها اجتماعی، پژوهش اجتماعی و تاریخ اسالم بیشترین نقش را در انتقال اطالعات میان رشته

 دارند. 
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 های علمی در انتشار مقاالت . نقشه چگالی رشته6شکل 

 

 1های علمی نویسندگان مقاالتهای مرکزیت همکاری رشتهشاخص .2جدول 
ف 

ردی
 

 نام رشته

جه 
در

ت 
کزی

مر
 

ف 
ردی

 

 نام رشته

ت 
ینی

ت ب
کزی

مر
 

ف 
ردی

 

 نام رشته

کی 
زدی

ت ن
کزی

مر
 

16۲/1۸ علوم تربیتی  1 ۴1 علوم تربیتی  1 607/3 علوم تربیتی  1   

۲ 
پژوهش 

 اجتماعی 
۲0 ۲ 

روانشناسی  

 تربیتی 
۸۸۲/16  ۲ 

مطالعات  

 برنامه درسی 
59۸/3  

 3 ۲0 دین پژوهی  3
مطالعات برنامه  

 درسی 
616/9 595/3 دین پژوهی  3   

۴ 
پژوهش علوم  

 اجتماعی 
997/7 دین پژوهی  ۴ 19 5۸5/3 تاریخ اسالم  ۴   

5 
مطالعات برنامه  

 درسی 
1۸ 5 

فقه و حقوق  

 اسالمی
۸۲۸/۴  5 

روانشناسی  

 تربیتی 
5۸3/3  
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6 
روانشناسی  

 تربیتی 
امامیهکالم  6 16  510/۴ 577/3 علوم اجتماعی  6   

7 
فقه و مبانی 

 حقوق اسالمی 
13 7 

فقه و مبانی 

 حقوق اسالمی 
۸3۸/3 573/3 علوم اسالمی 7   

601/3 علوم اجتماعی  ۸ 13 علوم اجتماعی  ۸  ۸ 
پژوهش علوم  

 اجتماعی 
571/3  

 9 11 کالم امامیه 9
پژوهش 

 اجتماعی 
۲3۸/3  9 

ادبیات  

داستانی  

 فارسی 

571/3  

01۸/3 تاریخ اسالم  10 10 تاریخ اسالم  10  10 
پژوهش 

 اجتماعی 
56۸/3  

امام   موضوعی  زمینه  در  مقاالت  انتشار  در  علمی  مؤسسات  و  دانشگاه  همکاري  میزان 

 رضا)ع( چگونه است؟ 

ها و مؤسسات  رخدادي و میزان همکاري میان دانشگاهبیانگر شبکه هم  3و جدول    7شکل

ها، دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشگاه  انتشار مقاالت است. براساس یافتهحامی و فعال در  

پیام نور، دانشگاه آزاد واحد مشهد، دانشگاه آزاد واحد قم، دانشگاه علوم و معارف قرآن  

کریم، دانشگاه علوم اسالمی رضوي، دانشگاه شهید بهشتی، حوزه علمیه، دانشگاه شهرکرد  

فنون قر دانشگاه علوم و  از محبوبو  تهران  فعال در شبکه همکاري ترین سازمانآنی  هاي 

میان مؤسسات علمی حامی انتشار مقاالت هستند. دانشگاه آزاد اسالمی قم، دانشگاه پیام نور،  

و   علوم  دانشگاه  علمیه،  حوزه  مشهد،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امین،  انتظامی  علوم  دانشگاه 

فره و  علوم  پژوهشگاه  کریم،  قرآن  رضوي، معارف  اسالمی  علوم  دانشگاه  اسالمی،  نگ 

سنجه   میزان  بیشترین  داشتن  دلیل  به  تهران  دانشگاه  و  تویسرکان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

هاي دیگر پیوند  هایی هستند که به عنوان گره واسط میان سازمانمرکزیت بینت جزء سازمان

که هستند. مؤسساتی نظیر  هاي فعال در شبکنند و نوعی پل ارتباطی میان سازمانبرقرار می

دانشگاه علوم انتظامی امین، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشگاه 

آزاد اسالمی مشهد، حوزه علمیه، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شهید  
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و فعال در شبکه  هاي حامی  بهشتی و دانشگاه علوم و فنون قرآنی تهران از مشهورترین سازمان

 همکاري میان مؤسسات علمی در تولید مقاالت هستند.  

 نقشه چگالی مؤسسات علمی در انتشار مقاله  .7شکل 

 

 1ها های مرکزیت همکاری سازمانشاخص .3جدول 

ف 
ردی

 

 نام سازمان

جه 
در

ت 
کزی

مر
 

ف 
ردی

 

 نام سازمان

ت 
ینی

ت ب
کزی

مر
 

ف 
ردی

 

 نام سازمان

کی 
زدی

ت ن
کزی

مر
 

1 
دانشگاه علوم 

 انتظامی امین 
۲1 1 

دانشگاه آزاد  

 اسالمی قم
177/10 1 

دانشگاه علوم 

 انتظامی امین 
6۴9/۲ 

۲ 
دانشگاه  

 نورپیام
 ۲ 9۴۲/۸ نور دانشگاه پیام ۲ 16

دانشگاه  

 رنوپیام
6۴۸/۲ 

3 
دانشگاه آزاد  

 اسالمی مشهد 
16 3 

دانشگاه علوم 

 انتظامی امین 
6۲6/۸ 3 

دانشگاه علوم 

معارف  و 

 قرآن کریم 

6۴7/۲ 

۴ 
دانشگاه آزاد  

 اسالمی قم
15 ۴ 

دانشگاه آزاد  

 اسالمی مشهد 
9۴۲/5 ۴ 

دانشگاه آزاد  

 اسالمی قم
6۴7/۲ 
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5 

دانشگاه علوم 

و معارف  

 قرآن کریم 

 5 39۴/5 حوزه علمیه  5 15
دانشگاه آزاد  

 اسالمی مشهد 
6۴5/۲ 

6 

دانشگاه علوم 

اسالمی 

 رضوي 

1۲ 6 

دانشگاه علوم و 

معارف قرآن 

 کریم 

 6۴/۲ حوزه علمیه  6 356/5

7 
دانشگاه شهید 

 بهشتی 
10 7 

پژوهشگاه علوم 

و فرهنگ 

 اسالمی

79۸/3 7 
دانشگاه  

 شهرکرد 
637/۲ 

 ۸ ۸ حوزه علمیه  ۸
دانشگاه علوم 

 اسالمی رضوي 
199/3 ۸ 

دانشگاه تربیت  

 مدرس
636/۲ 

9 
دانشگاه  

 شهرکرد 
۸ 9 

دانشگاه آزاد  

 اسالمی

 تویسرکان 

10۴/3 9 
دانشگاه شهید 

 بهشتی 
633/۲ 

10 

دانشگاه علوم 

و فنون قرآنی 

 تهران 

 10 65/۲ دانشگاه تهران  10 7

دانشگاه علوم 

و فنون قرآنی 

 تهران 

633/۲ 

رخدادي کلیدواژگان به کارگیري شده توسط نویسندگان مقاالت در زمینه موضوعی هم

 امام رضا )ع( چگونه است؟ 

تواند در  رخدادي واژگان وجود دارد که میمختلفی براي تحلیل شبکه همهاي  شاخص

با تعداد گرهنقشه اندازه شبکه  نمونه،  عنوان  به  به کار گرفته شود.  علمی  ها و چگالی  هاي 

رابط تعداد  با  میشبکه  مشخص  شبکه  در  موجود  از هاي  یکی  مرکزیت  شاخص  شود. 

ترین ها براي تشخیص و شناسایی مهمخصهاي مهم در تحلیل شبکه است. این شاشاخص

اند که اشاره به موقعیت عملگرها یا به عبارت دیگر عملگرهاي مرکزي یک شبکه تعیین شده

نظریهگره پایه  بر  سنجه  این  دارند.  در شبکه  خاص  به    هاي  مرکزیت  مفهوم  گراف است. 

در شبکه نشان    شود، بلکه درجه ادغام یا پیوستگی آن راموقعیت یک عملگر مربوط نمی

رخدادي واژگان، هرچه مرکزیت درجه یک واژه بیشتر باشد، آن دهد. در یک شبکه هممی

رخدادي واژه، ارتباط و شبکه بیشتري در اختیار داشته و تأثیرگذارتر است. در یک شبکه هم
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گر هاي دیاي داراي بیشترین مرکزیت بینابینی است که بین تعداد زیادي از گرهواژگان، واژه

ها قدرت ایزوله کردن و  هاي دیگر از آن بگذرد. این گرههاي ارتباطی گرهقرار بگیرد و راه

اي با مرکزیت باال ممکن است که جریان یا افزایش ارتباطات را دارند. در صورت حذف گره

 اطالعات در شبکه متوقف شود.

عقاید اسالمی،  شناسی حدیث،  به ترتیب واژگان امام، گونه  ۴و جدول    ۸براساس شکل

از   قدمگاه  و  زندگی  سبک  خانواده،  سجاد،  امام  رضا،  امام  مناظره  شیوع  اقتصاد،  وقف، 

شناسی حدیث، فلسفه ترین واژگان هستند. موضوعات امام، اقتصاد، امام سجاد، گونهمحبوب

اسالمی، احادیث، زنان، زیارت، شهادت و اقتصاد مقاومتی نیز به دلیل داشتن بیشترین میزان  

هم شبکه  برگزیده  موضوعات  از  نزدیکی  هستند. مرکزیت  مقاالت  کلیدواژگان  رخدادي 

شناسی حدیث،  موضوعات امام، اقتصاد، امام سجاد، فلسفه اسالمی، اقتصاد مقاومتی، گونه

ترتیب جزء   به  بینیت  مرکزیت  میزان  داشتن  دلیل  به  نیز  سیاست  و  زیارت  زنان،  احادیث، 

 رخدادي کلیدواژگان مقاالت هستند. که هماثرگذارترین موضوعات در شب

 . نقشه چگالی کلیدواژگان مقاالت 8شکل 
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 1رخدادی واژگان مقاالت های مرکزیت همشاخص .4جدول 

ف 
ردی

 

 واژگان

جه 
در

ت 
کزی

مر
 

ف 
ردی

 

 واژگان

ت 
ینی

ت ب
کزی

مر
 

ف 
ردی

 

 واژگان

کی 
زدی

ت ن
کزی

مر
 

0۸۲/۴۲ امام 1 16۲۴ امام 1 53/۴ امام 1   

شناسی گونه  ۲ 606/3 اقتصاد  ۲ 50۸  ۴۴3/۴ اقتصاد  ۲   

 3 355 عقاید اسالمی 3
امام سجاد  

(ع)  
5۲6/3  3 

امام سجاد  

(ع)  
۴۴۲/۴  

1۴9/۲ فلسفه اسالمی ۴ 335 وقف ۴ ۴۲۸/۴ گونه شناسی  ۴   

 5 3۲0 اقتصاد  5
اقتصاد  

 مقاومتی 
7۴/1 ۴19/۴ فلسفه اسالمی 5   

6 
شیوه مناظره امام  

 رضا 
شناسی گونه  6 315  659/1 ث ی احاد 6   ۴1۴/۴  

( ع)امام سجاد  7 ث ی احاد 7 310   ۲1۴/1 ۴13/۴ زنان 7   

0۲9/1 زنان ۸ ۲61 خانواده  ۸ ۴1۲/۴ زیارت  ۸   

9۸9/0 زیارت  9 ۲17 سبک زندگی  9 ۴09/۴ شهادت 9   

917/0 سیاست  10 ۲07 قدمگاه  10  10 
اقتصاد  

 مقاومتی 
۴09/۴  

 گیری بحث و نتیجه

 با  سندهینو  1۴3۲  مجموعدر زمینه نویسندگان پرکار در پژوهش حاضر مشخص شد که در  

  و    زادهگ یبخلیل    مانند  یسندگان یون.  اندداشته   مشارکت(  ع)  رضا  امام  یموضوع  تیمحور

.  دارند  قرار  مقاالت  سندگانی نو  نیپرکارتر   اول  رتبه  در  مقاله  13  انتشار  با  نژادقاسمزهرا  

پریسا   و   دوم   رتبه   در  مقاله  9  انتشار  با  يمحمد مجید    و   ینیحسجواد    ،يجواهرمحمدرضا  

  سوم   رتبه   در  مقاله  ۸  انتشار  با   یصادقاسماعیل    و   یمیرحمرتضی    ان،یجعفررسول    ،ياحمد

که نژاد است در حالی زاده و قاسممقاله مربوط به بیگ   13بیشترین انتشار مقاله با    .دارند  قرار

مقاالت بسیار زیادي   ،عموماً پژوهشگران متوسطی که در یک حوزه موضوعی متمرکز هستند
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ثیرگذار در این حوزه  أدهد تعداد نویسندگان تکنند. نتایج نشان میپذیر میرا منتشر و دسترس

ا اندک  دانشگاهبسیار  علمی حوزه دین و  انسانی ست و الزم است مراکز  علوم  هاي هسته 

هاي پژوهش حیدري و صفوي تمرکز بیشتر و توجه باالتري به این حوزه داشته باشند. یافته

 ۴( که نشان دادند بیشترین تعداد مقاالت از سوي تعداد محدودي نویسنده )توسط  1391)

نویسنده      3مقاله و    13دهد دو نویسنده  ش حاضر که نشان میهاي پژوهنفر( منتشر شده با یافته

 همخوانی دارد.  ،اندمقاله را منتشر کرده 9

 ۲73مشخص شد که در مجموع    فعال  ی علم  مؤسسات   و   هادانشگاه در زمینه شناسایی  

  ۲طور که در شکل اند. همانسازمان در انتشار مقاله با موضوع امام رضا )ع( مشارکت داشته

مقاله در رتبه اول مشارکت در انتشار    7۲شود، دانشگاه فردوسی مشهد با انتشار  ه میمشاهد

دانشگاه  دارد.  قرار  )ع(  رضا  امام  موضوع  با  )ع(،  مقاالت  صادق  امام  رازي،  تهران،  هاي 

المصطفی  جامعه  و  کریم  قرآن  معارف  و  علوم  طباطبائی،  عالمه  شیراز،  الزهرا،  اصفهان، 

در  ترتیب  به  سازمانرتبه   العالمیه  دهم  تا  دوم  با  هاي  مقاله  انتشار  در  فعال  مؤسسات  و  ها 

ها  محوریت موضوعی امام رضا )ع( قرار دارند. نکته مهم در این زمینه این است که دانشگاه 

 1305و مراکز علمی در انتشار مقاله مشارکت کمی دارند. نتایج پژوهش نشان داد که تعداد 

شر شده، که اگر مقاالت منتشر شده از سوي فصلنامه فرهنگ  سازمان منت ۲73مقاله از سوي 

با   انتشار    ، مقاله را کم کنیم  ۲۲9رضوي  مقاله مشارکت داشته   9/3هر سازمان میانگین در 

المللی  دهد غیر از فصلنامه فرهنگ رضوي،  دبیرخانه جشنواره بیناست که این رقم نشان می

ب دانشگاه فردوسی مشهد که  انتشار مقاله در حوزه هامام رضا )ع( و  صورت تخصصی در 

صورت تخصصی در این اند، سازمان فعالی نداریم که بهموضوعی امام رضا فعالیت داشته

 حوزه فعالیت کند.

در زمینه رتبه علمی و مقطع تحصیلی نویسندگان مقاالت مشخص شد که پژوهشگرانی 

بیشترین   هستند  استادیاري  علمی  رتبه  داراي  داشتهکه  مقاله  انتشار  در  را  اند. مشارکت 

دکتري،  دانشجوي  دانشیار،  ارشد،  کارشناس  تحصیلی  علمی/  رتبه  داراي  پژوهشگران 

حوزه،   چهار  سطح  طالب  مربی،  کارشناس،  ارشد،  کارشناسی  دانشجوي  استاد،  دکتري، 

 هايطالب سطح سه حوزه، پسادکتري، حوزوي و دانشجوي کارشناسی به ترتیب در اولویت
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بعدي مشارکت در انتشار مقاله با موضوع امام رضا )ع( هستند. تعداد حوزیان به نسبت مقاالت 

انتشار مقاله   بین حوزویان و دانشگاهیان در  پایین است و همکاري کمی  بسیار  منتشر شده 

وجود داشته است. نتایج پژوهش حاضر از نظر مشارکت حوزویان در انتشار مقاله با نتایج 

اسدي )  پژوهش  همکاران  )139۴و  همکاران  و  اسدي  است.  همسو  دادند 139۴(  نشان   )

علمی/  رتبه  نظر  از  و  ندارد  وجود  تهرانی  دانشگاهیان  و  حوزویان  بین  واقعی  مشارکت 

  ن یشتریبها نشان دادند  ( همخوانی دارد. آن1395تحصیلی نیز با پژوهش اکبري و عابدي )

پ  مقاالت  ارائه  در  سهم و  تاریخی جهان اسالمدر فصلنامه علمی    رتبه  به   ژوهشی مطالعات 

دارد و دانشجویان دکتري و درجه کارشناسی ارشد در  اختصاص درصد 3/30 با ياریاستاد

هاي بعدي بودند. همین موضوع نشان از همکاري اساتید جوان براي فعالیت در این  جایگاه

به مراتب   ارتقاء  پژوهشگران در  این  این  حوزه دارد. لذا شایسته است  نیز در  علمی  باالتر 

 ها فعالیت داشته باشند.حوزه

رشته که  شد  مشخص  مقاالت  نویسندگان  علمی  رشته  زمینه  نظر در  از  دورتري  هاي 

هاي موضوعیت مانند زبان و ادبیات فارسی در این حوزه فعالیت زیادي دارند و در مقابل رشته 

تر فعال هستند. این در ین حوزه کمهاي علمیه در اویژه حوزهنزدیک به لحاظ موضوعی و به

حالی است که انتظار معکوسی در این زمینه در ابتداي مقاله وجود داشت. این یافته نشان  

ویژگیمی که  رشته دهد  توسط  )ع(  رضا  امام  فرهنگی  و  شخصیتی  مختلف  هاي  هاي 

گرفته قرار  بیشتري  توجه  مورد  رشته دانشگاهی  توسط  ایشان  مذهبی  شخصیت  و  ي هااند 

این موضوع تعریف و مرتبط کم قرار گرفته است. دلیل اصلی  پژوهشگران  تر مورد توجه 

ویژه هاي بنیادي و کاربردي کم در این حوزه و یا عدم رغبت پژوهشگران )بهاجراي پژوهش

روش  کاربست  از  بودن  دور  دلیل  به  حوزوي  انجام  شاسیپژوهشگران  در  علمی  هاي 

 ها در قالب مقاله است. ژوهشها( در انتشار نتایج پپژوهش

تألیفی ترسیم ها، براساس شبکه همدر زمینه میزان همکاري پژوهشگران در انتشار مقاله

اهلل شفایی،  شده نویسندگان مقاالت مشخص شد که نویسندگانی مانند حسین بهروان، امان

اسفه،   اي، رضا اکبري، نگار کاظمیمنصوره فصیح رامندي، اسماعیل صادقی، علی خامنه

ترین نویسندگان در زاده و حبیب کارکن بیرق از محبوبمریم کتابی، سیدجواد امام جمعه
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فصیح منصوره  هستند.  )ع(  رضا  امام  موضوعی  سیدابراهیم زمینه  بهروان،  حسین  رامندي، 

مقدم، بهرام  اهلل شفایی، اسماعیل صادقی، ثریا قطبی، مریم کتابی، مهیار خانی مرتضوي، امان

نیا نیز به دلیل داشتن بیشترین میزان مرکزیت بینیت از ي شبستري و محسن احتشامیجبارلو

که یکی از توانایی باالیی براي انتقال اطالعات و دانش در شبکه برخوردارند. در صورتی

رو شود.  ممکن است انتقال اطالعات با مشکل روبه  ،نویسندگان مزبور از شبکه حذف شود

وند، سیدابراهیم مرتضوي، رامندي، تورج زینی شفایی، منصوره فصیحاهللحسین بهروان، امان

از   نیز  آرمون  عسگر  و  سحر کریمی  ابراهیمی،  امید  اسفه،  نگار کاظمی  اسماعیل صادقی، 

فعال در شبکه هم نویسندگان  امام رضا )ع( هستند.مشهورترین  با موضوع   تألیفی مقاالت 

افزایش گرایش به همکاري در تولید آثار    ( در خصوص1391هاي حیدري و صفوي )یافته

 همکاري  ضریب  کهطوريها نشان دادند به هاي پژوهش حاضر همسو است؛ آن علمی با یافته

 1390سال   در  صدم  76  به  13۸6  سال  در  صدم  6۴  از  بررسی  مورد  هايسال  در  نویسندگان

امر  یافت،  افزایش این  می  نشان   این  مقاالت  نویسندگان  آثار  دهد  تولید  به  تمایل  نشریه، 

 . مشترک دارند 

هاي علمی در انتشار مقاالت نشان داد که  نتایج پژوهش در زمینه میزان همکاري رشته

هاي علمی با موضوع امام رضا )ع( نشان داد رخدادي و میزان همکاري میان رشتهشبکه هم

پژوهی و غیره با  عی، دینتربیتی، پژوهش اجتماهاي دانشگاهی ذکر شده مانند علوم که رشته 

اي رشتهها در شبکه همکاري بینترین رشتهداشتن بیشترین میزان مرکزیت درجه از محبوب

ها دال بر میزان انتقال اطالعات در شبکه همکاري توسط هستند. میزان مرکزیت بینیت رشته

بنابراین، رشته علمی است.  علومیک رشته  مانند  بیتی، مطالعات تربیتی، روانشناسی ترهایی 

ها دارند. در  پژوهی، و غیره بیشترین نقش را در انتقال اطالعات میان رشتهبرنامه درسی، دین

رشته میان  همکاري  نشاننقشه  نزدیکی  مرکزیت  رشته  ها،  برگزیده  و  شهرت  میزان  دهنده 

هاي تهپژوهی، و غیره جزء رشتربیتی، مطالعات برنامه درسی، دینهایی نظیر علوماست. رشته

هاي علمی مقاالت حوزه موضوعی امام رضا )ع( برگزیده و مشهور در شبکه همکاري رشته

رشته از  بسیاري  میهستند.  انتظار  که  اسالمی  علوم  با  مرتبط  پررنگهاي  نقش  و  رفت  تر 

گیري شبکه همکاري علمی حوزه موضوعی امام رضا )ع(  تري در تولید علم و شکلبرجسته
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ند تفسیر تطبیقی، قرآن و علوم سیاسی، تصوف و عرفان اسالمی، مطالعات  داشته باشند؛ مان

و   پیرامون شبکه همکاري هستند  و... در  علوم حدیث، قران و متون اسالمی،  تاریخ تشیع، 

حاکی از آن است که   مسئلهگیري همکاري علمی ندارند. این نقش چندان مؤثري در شکل

انجام  ست شناسایی نشده و مبتنی بر نیازهاي جامعه  هاي پژوهشی درهاي مختلفی خألدر رشته

ویژه اینکه امام رضا )ع( در ایران حضور در مشهد دفن شده است و الزم است  به  نشده است.

 . اقدامات پژوهشی بیشتر انجام شود

 است؟  چگونه(  ع)  رضا  امام  یموضوع  نهیزم  در   یعلم  مؤسسات  و  دانشگاه  يهمکار  زانیم

میزان   زمینه  دانشگاه در  که  همکاري  داد  نشان  پژوهش  نتایج  علمی،  مؤسسات  و  ها 

ترین نور، آزاد اسالمی مشهد، و سایر، از محبوبهایی مانند علوم انتظامی امین، پیامدانشگاه

هستند.  سازمان مقاالت  انتشار  حامی  علمی  مؤسسات  میان  همکاري  شبکه  در  فعال  هاي 

علوم انتظامی امین، آزاد اسالمی مشهد، و سایر به دلیل   ،نورپیامهاي آزاد اسالمی قم،  دانشگاه

عنوان گره واسط  هایی هستند که به داشتن بیشترین میزان سنجه مرکزیت بینت جزء سازمان 

هاي فعال در شبکه  کنند و پل ارتباطی میان سازمانهاي دیگر، پیوند برقرار میمیان سازمان

نور، دانشگاه علوم و معارف  می امین، دانشگاه پیام هستند. مؤسساتی نظیر دانشگاه علوم انتظا

مدرس،  قرآن تربیت  دانشگاه  شهرکرد،  دانشگاه  علمیه،  حوزه  مشهد،  آزاد  دانشگاه  کریم، 

هاي حامی  دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم و فنون قرآنی تهران از مشهورترین سازمان

هاي پژوهش مقاالت هستند. یافتهو فعال در شبکه همکاري میان مؤسسات علمی در تولید  

هاي آزاد اسالمی و دانشگاه تهران در انتشار ( از نظر مشارکت بیشتر دانشگاه۲01۸صادقیان )

هاي پژوهش حاضر همخوانی  هاي علمی در حوزه علوم قرآنی با یافتهمقاالت و همکاري

 دارد. 

 امام   یموضوع  نهیزم  در  سندگانینو  توسط  شده  يریکارگ  به  دواژگانیکل  يرخدادهم

 است؟  چگونه( ع) رضا

هایی مانند رخدادي واژگان مقاالت نیز نتایج پژوهش نشان داد که کلیدواژهدر زمینه هم

شناسی حدیث، عقاید اسالمی، وقف، اقتصاد، شیوع مناظره امام رضا، امام سجاد، امام، گونه

الت هستند. واژگانی مانند  هاي مقا ترین کلیدواژهخانواده، سبک زندگی و قدمگاه از محبوب
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شناسی حدیث، فلسفه اسالمی، احادیث، زنان، زیارت، شهادت  امام، اقتصاد، امام سجاد، گونه 

و اقتصاد مقاومتی نیز به دلیل داشتن بیشترین میزان مرکزیت نزدیکی از موضوعات برگزیده  

اقتصادشبکه هم امام،  واژگان  همچنین  هستند.  مقاالت  کلیدواژگان  سجاد،  رخدادي  امام   ،

شناسی حدیث، احادیث، زنان، زیارت و سیاست نیز به  فلسفه اسالمی، اقتصاد مقاومتی، گونه 

شبکه   در  موضوعات  اثرگذارترین  جزء  ترتیب  به  بینیت  مرکزیت  میزان  داشتن  دلیل 

 رخدادي کلیدواژگان مقاالت هستند. هم

هاي بارز ه دلیل ویژگیدر نهایت نتایج پژوهش حاضر در حوزه موضوعی امام رضا )ع( ب

قرن از    1۲شخصیتی، علمی، فرهنگی و مذهبی ایشان نشان داد که با وجود گذشت بیش از  

به پژوهشگران  جدي  موردتوجه  همچنان  موضوع  این  ایشان،  پربرکت  ویژه زندگی 

پژوهشگران حوزه شخصیت و فرهنگ قرار دارد. تحلیل حاضر در مورد مقاالت منتشر شده 

  تر فعال هستند و مؤسسات کامالً وزویان و پژوهشگران دینی در این زمینه کمنشان داد که ح

رو ضروري  اند. از اینها همت گماشتهتر به انتشار مقاالت و حمایت از انتشار آن مرتبط کم

 هایی جدي در این زمینه به عمل آید. است اقدام 

 پژوهش  ی شنهادهایپ

 در ادامه پیشنهادهایی در این زمینه بر اساس نتایج پژوهش ارائه شده است:   

هاي مرتبط با علوم اسالمی حضور اندکی  ها و دانشگاهنتایج پژوهش نشان داد رشته  -

شود پژوهش  اند، لذا پیشنهاد میدر تولید آثار علمی مرتبط با امام رضا )ع( داشته 

عنوان دستورالعملی از سوي ویژه امام رضا )ع( بههاي ائمه مصومین بهدرباره اندیشه

توان هر یک هاي اسالمی ابالغ شود و میشوراي عالی انقالب اسالمی براي دانشگاه

هاي  عنوان دانشگاه مادر براي پژوهش و ترویج اندیشههاي اسالمی را بهاز دانشگاه

 یکی از امامان معصوم قرار داد.

شناسا  با - به  مرکز  پژوهشگران  ییتوجه  مرکز  تیبا  مرکز  تینیب  تیدرجه،   ت یو 

است    یکینزد حاضر الزم  پژوهش  در  دانشگاهباال  و مسئوالن  پژوهش  ها، مراکز 
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ها آن  شتریب  يپژوهشگران و جلب مشارکت و همکار  نیبه ا  يشتر یتوجه ب  هاهینشر

 داشته باشند. يشتر یها اهتمام بپژوهشگران و انتشار آثار آن  ریبا سا

شناسا  با - به  برقرار  یعلم  يهارشته  ییتوجه  در  ب  يمهم   ي هارشته  ریسا  نی روابط 

ها، با توجه به  رشته نیا ییبا شناسا توانندیم هاهینشر مراکز علمی و مسئوالن ،یعلم

هاي علمی،  انجام پژوهشدر    یعلم  يهارشته  نیب  هاي در توسعه همکار  شان،تیاهم

و   کتاب  ا  نیتدونگارش  کنند.  استفاده  م  نی مقاالت  کمک  تا    کندیموضوع 

 تیفیمورد توجه قرار گرفته و آثار با ک  شتریمرتبط ب  یعلم  يهاهرشت  نیب  هايهمکار

 شوند.  دی تول یعلم يهارشته نیاز توان ا يریگبا بهره يشتر یب

اصطالح   ینگاه - اصطالحبه  شبکه  و  از    یها  شده  شدهحاصل  منتشر  دامنه    آثار 

. مسئوالن دهدینشان مپژوهشی در حوزه موضوعی امام رضا را    تیفعال  یموضوع

و   علمی  بررس  توانندیم  هاهینشرمراکز  توز  جی نتا  نیا  یبا  به  و گسترش    عینسبت 

نپژوهشی  موضوعات   و انتشار کتاب  يبرا  يگذاراست یس  زیو  پژوهش  و  انجام  ها 

 . رندیبگ میتصماي آتی نشریات شماره

بسیار کم حوزه - علمی،  با توجه به همکاري  نشریات  آثار در  انتشار  علمیه در  هاي 

عنوان درسی اجباري در  هاي علمی به در حوزه  پژوهش شود درس روش  پیشنهاد می

ات معتبر به عنوان امتیاز در  سطوح باالي حوزوي لحاظ شود و انتشار مقاله در نشری

هاي علمیه یا براي پایان دوره لحاظ شود. این موضوع کمک شایانی دروس حوزه

 هاي علمیه در نشریات علمی خواهد داشت.  بر انتشار آثار مرتبط حوزه
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  از  گیريبهره میزان (. بررسی1396) الف .زاده آالن، داودفرج و تیرگر، آرام؛ آقالري، زهرا

پزشکی.   علوم  هايدانشگاه  در  فارسی  پژوهشی  -علمی  مقاالت  در  البالغهنهج  و  قرآن

 . 76-69(: ۲)5 ، سالمت  و دین در پژوهش

  و  قرآن  از  گیريبهره  (. میزان1396)ب    .زاده آالن، داودفرج  و   تیرگر، آرام؛ آقالري، زهرا

  ۲01۴  سال  طی  ایران  پزشکی  علوم  هايدانشگاه  زبان  انگلیسی  هايمقاله  در  البالغهنهج

 . 65-55(: 1)۴ ، سالمت و دین در پژوهشمیالدي. 

 جایگاه  بررسی(.  1395. )سعید  و غفاري،  ابراهیم  عزتی،  سعید؛  صادقی،   اکبر؛  علی  خاصه،

 مطالعات فصلنامه. سنجیعلم فنون از استفاده با جهانی علم تولید در قرآنی مطالعات
 . 69-۴7 :(۲۸)7 ،قرآنی

 در   قرآنی  حوزه  علمی  بروندادهاي  یفیألتهم  هايشبکه   نگاشت(.  1396)  .خداپناه، تهمینه
  پایان نامه کارشناس ارشد کتابداري .  و اسکوپوس  اوساینس  وب   اطالعاتی  هايپایگاه

 تبریز.  پزشکی علوم  دانشگاه ، پزشکی رسانی  و اطالع

 ها نامهپایان  تولید  کمی  وضعیت(.  1397)   .شریف، عاطفه  و  محسن  نوکاریزي،  اکرم؛  راچمنی،

  طی   مشهد  فردوسی  دانشگاه  در  اسالمی  رویکرد  با  انسانی  علوم  حوزه  هايرساله  و

 . 1۸3-161 :(۸)۴ ،سنجی علم نامه پژوهش. 1393 -1363 هايسال

احمدي،  فرامرز  سهیلی،   الهه؛   زنگیشه، )حمید  و   نویسندگی هم   و   استنادي  تحلیل (.  139۴. 

  ۲01۲  تا  1993  هايسال   میان   علوم وبگاه  در  قرآنی   علوم و   اسالم  حوزه  پژوهشگران

 . 3۸-۲1  :(1)1 ،سنجی علم  نامه  پژوهش. حوزه این علمی ساختار ترسیم و

 علمی  تولیدات  سنجیعلم  تحلیل(.  139۸)  .محمدرضا   پاشنگ، و   علی   شقاقی،   شرفی، علی؛ 

 .  65-33: (3)5 ،اطالعات مدیریت فنون و  علوم. اسالمی تمدن حوزه در

ي. رضو  فرهنگ  فصلنامه  ي محتوا  لیتحل(.  1۴01)  .مطلبی، داریوش  و  علیپورحافظی، مهدي

 . 9۲-57(: 37)10 ،فصلنامه فرهنگ رضوي

علی   و   فرامرز  سهیلی،   حمید؛  زاده،قاضی )اکبر  خاصه،    در  دانش   ساختار   ترسیم(.  1397. 

 نامه   پژوهش.  واژگانیهم  تحلیل  از  استفاده  با  ایران  حدیث  و  قرآن  علوم  هايپژوهش
 . 1۲۲-101 ،(۸)۴ ،سنجی علم
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بررسی13۸9)  .رضا  کریمی،  پایگاه  اسالم   حوزه  در   شده  تولید  علمی  انتشارات  تحلیلی  (. 

(ISI) Web Of Science. 150–1۲۸ ،(۲3)۲۸ ،سفینه حدیث  و قرآن مطالعات . 

 مجله   تالیفی  هم  شبکه  ترسیم  و  استنادي  تحلیل(.  1395. )احمد  عابدي،  و  علی  اهلل اکبري،

 . 30-7 :(7)۴ ، اسالم جهان تاریخی مطالعات. اسالم جهان تاریخی مطالعات

 هاي مقاله  محتواي  تحلیل(.  1396. )معصومه  امید،  و  خانی، معصومه  حسن  مهدي؛  محمدي،

  ،اسالمی  تربیت  علمی  فصلنامه.  139۴−13۸۴  هايسال   در  « اسالمی  تربیت»  دوفصلنامه
1۲(۲۴)، 151-167 . 

 شیخ   کنگره:  قم  العباد،  علی  اهلل  حجج  معرفة  فی  االرشاد.  ق(1۴13)  .نعمان  بن  محمد  مفید،

 مفید. 

 اجتماعی   نفوذ  بین  رابطة(.  1396. )اکبر  علی  خاصه،و    فرامرز  سهیلی،  افشین؛  چلک،  موسوي

  و   قرآن   علوم  پژوهشگران  نویسندگیهم  اجتماعی  شبکه   در  کارآیی  و  وريبهره   و

 . 7۴-50،(3)۲0 ،رسانیاطالع و کتابداري. ایران حدیث

  فصلنامه.  «قرآنی  مطالعات»   مجله  سنجی  علم  تحلیل(.  139۲. )سعیده  لنگرودي،  جومیرحق
  .155-1۴1 ،(16)۴ ،قرآنی مطالعات

  و   فکري  ساختار  تحلیل  (. 1393).  موسی  بامیر،  و  سجاد  محمدیان،  محمدرضا؛  وصفی،

  فصلنامه.  اسالم  موضوع  با   سیاسی،   علوم  حوزة  علمی  بروندادهاي  کاويمتن
 . 1۴0-1۲3 ،(1)۴ ،اسالم جهان سیاسی هايپژوهش
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