تحلیل استنادي مقاال

فصلنامة علمی -پژوهشی نقد ادبی


(شمارههاي )۸۲-1

مرضیه مروتی

*

چکیده
پژوهز حاضر با هدف بر سی و تیلال اسننا م مقتاالت فصلنامة علمی -پژوهشی نقلد ادبلی

ص ت گرفنه است .اين پژوهز بهص ت پاةايشی و بتا استنفا ه اش وش تیلاتل استننا م
انجا گرفنه است .جامعة م

مطالعه ا مقالههام اتةا ههتام  4تتا  23ايتن مجلته تشتكال

می هد که طی سالهام  4037تا  4090مننشر ادهاند .همتألافی پديدآو ندگان مقالههات تةايل
باشنر پژوهشگران ا به تألافات انفرا م نشان می هد .انشگاه فر وستی مشتهد پرت لاتدترين
مؤسسه اناخنه اد .هةچنانت باشنرين همتألافی ماان مؤسسات بهوستالة انشتگاه ترباتت
انجا اد .ماانگان اسننا برام هر مقاله  24/9به ست آمد .باشنرين اسننا به کنا هتا
مد
( 71/20صد) و سپس به مجالت (24/41

صد) است .اش نظر شبانت منابع فا ستی (19/41

صد) باشنرين اسننا ها ا ا است .میةد ضا افاعی کتدکنیت ستارو
ت

اةاستا و تاوتتان

وف پراسننا ترين ن يسندگان اناخنه ادند .میةتد نبت م پراستننا ترين منترجم

ايتن

ح شه است .ساختار و تأويل متن پراسننا ترين کنا ت و فصلنامة نقد ادبی و New Literary
 Historyپراسننا ترين مجله است.

واژههاي كلیدي :تیلال اسننا مت فصلنامة نقد ادبیت اسننا ت ن يسندگی.
* ن يسند مسئ لmorovatim@yahoo.com :
تا يخ يافت4090/44/40 :

تا يخ پذيرش4090/44/21 :
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مربی گروه علم اطالعات و انزاناسیت انشگاه شابل
سعید حسامپور
انشاا شبان و ا باات فا سی انشگاه ااراش
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 .1مقدمه
يكی اش منداولترين فن ن کنا سنجیت مطالعة اسننا م يا تیلال اسننا م است که
آن ق اعد حاکم بر ابطة ماان مد ک اسننا هنده (منن) و مد ک م
جستوج و مطالعه میا

(حرمت  )4034و براسا

اسننا (سند)

اسننا هام تعلقگرفنه به من ن

علةیت به ا شيابی آن من ن میپر اش (عصا هت  .)4077بر سی و تیلال اسننا م مقاالت
مجالت کش

سال هام اخار م

ت جه بساا م اش پژوهشگران اخلی ب ه است

که نشان اش اهةات فاايند مطالعات اسننا م

ح شههام گ ناگ ن پژوهشی ا ؛

برام نة نه میت ان به تیلال اسننا م مقاالت فصلنامة معرف
)4094ت ماللة س م

كار ايران (علیگل و يگرانت )4094ت فصلنامة مطالعا

(شا عی و صديقیت )4092ت فصلنامة مطالعا
مطالعا

ادبیا

فلسفی (هةايی و يگرانت

انق ب اس می

راهبردي (شا عی و خدا ا اهرمت )4090ت ماللة

تطبیقی (علینژا چةاشکنیت )4090ت فصلنامة تحقیقا

اط عرسانی و

كتابخانههاي عمومی (ابراهاةی ماالجر م و ياحیناات )4090ت فصلنامة پیاورد س م
مارسعاد و يگرانت )4090ت ماللة انالمن ايرانی زبان و ادبیا

(قاضی

عربی (علینژا چةاشکنی و

يگرانت )4090ت فصلنامة نهجالب غه (سالمی و يگرانت )4090ت ماللة دانشگاه علوم پزشکی
قم (خالقی و يگرانت )4090ت ماللة مهندسی فرهنگی (آقامیةدم و بصارناات )4090ت ماللة
جستارهاي زبانی (شا عی و خدا ا اهرمت )4090ت فصلنامة پژوهش در مسائل تعلیم و تربی

اس می ( ضايتت )4090ت ماللة دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (صا قی و يگرانت  )4090و
فصلنامة مطالعا ملی (شا عی و يگرانت  )4090ااا ه کر .
فصلنامة نقد ادبی يكی اش مجالت مهم و معنبر

انة شبان و ا باات فا سی است

که اش بها سال  4037با هدف فراهم کر ن فضايی برام عرضة يدگاهها و وشهام
ن

نقد ا بی مننشر اده است .خط مشی و هدف بناا ين فصلنامه بر حةايت اش

تفكر اننقا م و اننشا مطالعات ا بی با ويكر هام نقا انه منةرکا است .تأکاد مجله بر
اننشا مقالههايی است که

گسنرش تفكر اننقا م

و شمانة نظرية ا بی و نقد

عةلی کا آمد بااد؛ شمانههام تفكر نظرم و تأمالت تئ يک ا
فا سی تدا ک بباند؛ اهی برام کا بست نظريهها و وشهام نقد
بگشايد؛ خ انندگان ا به اناخت قابلاتهام نظريهپر اشم

پژوهزهام ا بی
ا باات وطنی

ا باات وطنی هنة ن

تیلال اسننا م مقاالت فصلنامة علةی  -پژوهشی...

سال  /3اةا 02

ا

417

و ماان نظريههام جهانی نقد ا بی و ا باات فا سی پا ندم برقرا کند (سامانة

فصلنامة نقد ا بیت با نشريه) .فصلنامة نقد ادبی با ا ا ب ن ضريب تأثار يکت تبة
نخست مجالت علةی -پژوهشی انشگاه تربات مد
فصلنامة نقد ا بیت اخبا و اعالنات) و
جهان اسال

ح ش عل

ا

کا نامة خ

ا

(سامانة

فهرست ه نشرية علةی برتر پايگاه اسننا م عل

انسانی قرا ا .

کا کر مهم اين مجله

انعكا

انديشههام فاخر اننقا م صاحبنظران و

منخصصان ح ش ا باات اش يک س و اثرگذا م شيا مقالههام اين مجله اش س م
يگرت تیلال اسننا م و همتألافی پديدآو ندگان مقالههام اين مجله ا ضرو م
مینةايد .بدين منظ ت پژوهز حاضر برآن است تا ضةن بر سی همتألافی مقالههام
اين مجلهت ويژگیهام اسننا م آنها ا تیلال کند :تعدا کل اسننا ها؛ ماانگان
اسننا ؛ شبان غالب

اسننا ها؛ باشانه و کةانة اسننا ها؛ ت شيع ان اع منابع اطالعاتی م

اسننا ها؛ منابع تألافی و ترجةهام؛ ن يسندگان و منرجةان پراسننا ؛
کنا هات مجالت و مقالت پراسننا

پايان ناا

ح شه نقد ا بی بر سی اده است .بنابراينت

پژوهز حاضر صد پاسخگ يی به اين پرسزهاست:
 .4همتألافی مقالههام فصلنامة نقد ادبی چگ نه است؟
 .2ويژگیهام اسننا م مقاله ها اش نظر تعدا کل اسننا هات ماانگان اسننا ها و باشانه و
کةانة اسننا ها بهاشام هر مقاله و هر اةا ه چگ نه است؟
 .0ت شيع ان اع منابع اطالعاتی م

اسننا چگ نه است؟

 .0مااان اسننا هام مقالههام م

بر سی اش نظر شبان چگ نه است؟

 .1ت شيع کنا ها و مقالههام م

اسننا اش نظر تألافی و ترجةه چگ نه است؟

 .1پراسننا ترين ن يسندگان و منرجةان کدا اند؟
 .7پراسننا ترين کنا هات مجالت و مقالهها کدا اند؟
 .۸روش پژوهش
پژوهز حاضر بهص ت پاةايشی و با اسنفا ه اش وش تیلال اسننا م -يكی اش
منداولترين فن ن کنا سنجی -انجا گرفنه است .جامعة م

مطالعه ا مقالههام

سال  / 3اةا 02

413

اةا  4تا  23فصلنامة علمی -پژوهشی نقد ادبی تشكال می هد که اش سال  4037تا
 4090مننشر ادهاند  .نخستت مقاالت مجله م
 221مقاله بدون

مطالعة اولاه قرا گرفت و

نظر گرفنن سرمقالهها و گاا ش تیقاقی بر سی اد .اطالعات هر

مقاله و ا ه هام مرب ط به اسننا هام آن اسنخراج و سپس براسا
پژوهزت

نهايت

پرسزهام

فايلهام مشخصی با اسنفا ه اش نر افاا اکسل ساشمان هی و تیلال اد.

هةچنانت وضعات همتألافی پديدآو ندگان مقالهها بهتفكاک نا ن يسندگان و وابسنگی
ساشمانی آنها بر سی اد .بهمنظ

يدا مساشم 4ابكة همتألافی مؤسسات

مشا کتکننده اش نر افاا پاژک 2اسنفا ه اد.
 .4يافتهها
 .1-4همتألیفی پديدآورندگان

فصلنامة علمی -پژوهشی نقد ادبی طی سالهام

نگا ش مقالههام مننشراده
 4037تا 4090ت  204نفر ن يسنده (
مؤسسه ارکت کر هاند03/14 .
ماان مقالههام م
مقاله (29/24

مقا ن يسند مسئ ل و ن يسند هةكا ) اش 12

صد ن يسندگان مقاالت وابط همتألافی ا ند .اش

مطالعهت  409مقاله (14/14

صد) بهص ت يکن يسندهت 11

صد) بهاكل ون يسندهت  47مقاله (7/12

سهن يسنده و  0مقاله (4/77

صد) بهص ت

صد) بهاكل چها ن يسنده به انة تیرير

آمدهاند.

اب الفضل حرم با  1مقاله و اوو عةا تیمقد و مريم صالییناا هريک با  1مقاله
پرکا ترين ن يسندگان اين مجله هسنند .هةچنانت انشگاه فر وسی مشهد با  01مقاله
صد مؤسسات پديدآو مقالههام نقد ادبی قرا

ا

و انشگاه تربات مد

انشگاه تهران و انشگاه ااراش بهترتاب با 23ت  24و  42مقاله

ت

جايگاههام بعدم

قرا ا ند .اش نظر مشا کت بانالةللی ناات انشگاه آلبرتا کانا ات انشگاه پل و ن فرانسه
و انشگاه بانالةلل تاجاكسنان ت لاد  0مقالة اين مجله مشا کت اانهاند.
اكل 4
ابكة همتألافی مؤسسات پديدآو مقاالت فصلنامة نقد ادبی
اين ابكهت هريک اش گرهها به يكی اش انشگاهها و
يدا مساشم اده است.
مؤسسات اخنصاص يافنه است .تعدا خطها نشان هند تعدا مشا کت هر مؤسسه
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تألاف مقاالت و انداش خطها باانگر تعدا مقاالت حاصل اش همتألافی بان مؤسسات
است .هةانگ نه که اكل  4مشاهده میا ت باشنرين هةكا م بهوسالة انشگاه
انجا اده است .گره با گ اين انشگاه باانگر اين است که انشگاه
تربات مد
بهص ت جداگانه و ون انشگاهی ناات مقاالت منعد م ا تألاف کر ه
تربات مد
است .هةچنانت با نگاهی به اين اكل میيابام که پژوهشگران انشگاه تهرانت
مقايسه با ساير انشگاههات هةكا م علةی
انشگاه خ ا شمی و انشگاه سةنان
تألاف مقاالت اانهاند .باآنكه گره
باشنرم با پژوهشگران انشگاههام يگر
انشگاه فر وسی مشهد اش بقاة گرهها با گتر و نشان هند تعدا شيا تألافات اين
انشگاه استت فقط با انشگاه تهران هةكا م اانه است.

شکل  1همتألیفی مؤسسا

پديدآور مقاال

ماللة نقد ادبی

 .۸-4ويژگیهاي استنادي مقالهها
است .ماانگان اسننا برام هر
تعدا کل اسننا هام مقالههام اين مجله  0910م
مقاله  24/9و ماانگان اسننا برام هر اةا ه  471/9است .ماان کل مقالههات باشنرين
مااان اسننا مرب ط به مقالة «مخاطباناسی حافظ سدههام هشنم و نهم هجرم
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ويكر تا يخ ا بی هرمن تاک» با  403اسننا ت تألاف میة فن حی و میةد
براسا
افشان وفايی است .هةچنانت و اول و پنجم با ماانگان اسننا  49/0و و س با
ماانگان اسننا 23/1ت بهترتاب ا ام کةنرين و باشنرين تعدا اسننا اناخنه ادند
(جدول .)4
جدول  1میانگین استنادي مقالهها بهتفکیک دوره و سال
دوره

سال

میانگین

دوره

میانگین

سال

استنادها

استنادها
1

4037

49/0

1

4094

49/0

۸

4033

24/3

1

4092

24/4

4

4039

23/1

7

4090

27/0

3

4094

24/2

 .4-4توزيع انواع منابع اط عاتی مورد استناد
ماان منابع اطالعاتیت کنا ها و
هةانگ نه که جدول  2نشان می هدت
مجة عهمقاالت با باشنرين مااان اسننا ( 0777اسننا )  71/20صد جايگاه اول
قرا گرفنند .پس اش آنت مجالت با  24/41صد اش اسننا ها ( 4403اسننا ) مرتبة
مرتبة س جام گرفنند.
و و منابع ايننرننی با  4/14صد اش اسننا ها
پاياننامههام کا اناسی ا اد و سالههام کنرم مجة ع  4/70صد اش اسننا ها
( 4/43صد) مرب ط به
ا بهخ اخنصاص ا ند .کةنرين مااان اسننا با  0م
وشنامه است.
جدول  ۸توزيع انواع منابع اط عاتی و میزان استناد به آنها
منبع اط عاتی

فراوانی

درصد

4
2
0
0
1
1

کنا و مجة عهمقاله
مجله
منابع ايننرننی
پاياننامة کا اناسی ا اد
سالة کنرم
مجة عهمقالة کنفرانس

0777
4403
71
21
44
40

71/20
24/41
4/14
4/10
4/24
4/23

7

وشنامه

0

4/43

9

جةع کل

0910

444

يف
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 .3-4میزان استنادها از نظر زبان
( 19/41صد) به شبان فا سیت 4273
اش مجة ع اسننا هام بهکا فنهت  0024م
م ( 21/34صد) به شبان انگلاسیت  243م ( 0/24صد) به شبان عربی و 07
م ( 4/91صد) به شبانهام يگر است.
 .5-4توزيع كتابها و مقالههاي مورد استناد از نظر تألیفی و ترجمه
( 13/20صد) اش کل کنا ها و
با ت جه به تیلالهام ص تگرفنهت  4314م
مجة عهمقالههام فا سی م اسننا تألافی و  311م ( 04/77صد) ترجةهاده
است .مجة عت  102مقاله اش  4403مقالة م اسننا ت به شبان فا سی است که اش بان
آنهات مقالههام تألافی با  121م اش نظر تعدا اسننا ت مرتبة اول قرا ا و 447
م اش مقالهها ترجةه است.
 .6-4پراستنادترين نويسندگان و مترجمان
هةانگ نه که جدول  0نشان می هدت پراسننا ترين ن يسندگان ايرانی میةد ضا
افاعی کدکنی و سارو اةاسا هريک با  07اسننا ت بابک احةدم و مصطفی
حةاندوست هريک با  01اسننا و میة فن حی با  00اسننا هسنند .هةچنانت
0
پراسننا ترين ن يسندگان خا جیت تاوتان ت وف 0با  07اسننا ت کا ل گ سناو ي نگ
با  00اسننا و نه ولک 1با  00اسننا هسنند .ماان منرجةان ناات میةد نب م با 07
اسننا ت پراسننا ترين منرجم اين ح شه است.
بر سی ا ههام پژوهز نشان می هد جا اسننا به آثا مصطفی حةاندوستت
اسننا به آثا گ ناگ ن ن يسندگان پراسننا ت اغلب با خدا نسبناً من اشنی
اسننا هات

طاف گسنر هام اش مقاله هام مجلة م

ماان

بر سی پراکنده است .هةة 01

اسننا به آثا مخنلف حةاندوست بخشی اش اسننا هام مقالة «پا ند وشن و مین ا
اعر مصطفی حةاندوست و ناصر کشاو ش» ( و
گ ناگ ن افاعی کدکنی
خاال

مقاالت مخنلف مجله م

هفنمت اةا

اسننا قرا گرفنه است« :ص

اعر پا سی»ت «ا وا اعر فا سی»ت «ااعر آيانهها»ت «شب

اعر»ت « سناخاا کلةات» و «

 )27است .آثا

ک چه باغهام ناشاب ».

با

پا سی»ت «م ساقی
ساير ن يسندگان
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پراسننا ت نقد ادبی و انواع ادبی

ماان آثا اةاسا باز اش بقاه م

بوطیقاي ساختارگرا پراسننا ترين اثر ت

ت جه ب ه است.

وف اناخنه اد .ساختار و تأويل متن

پراسننا ترين اثر بابک احةدم است .انسان و سمبولهايش
پراسننا ترين اثر است .نظرية ادبیا
هةچنانت عناصر داستان

ماان آثا ي نگ

و تاريخ نقد جديد پراسننا ترين آثا ولک هسنند.

ماان آثا مارصا قی باز اش بقاه م

ت جه ن يسندگان

قرا گرفنه است.
جدول  4پراستنادترين نويسندگان
رديف

نويسنده

تعداد استناد

رديف

نويسنده

تعداد استناد

1

میةد ضا افاعی کدکنی

07

1

کا ل گ سناو ي نگ

00

اةاسا

07

7

نه ولک

00

وف

07

3

صا ق هدايت

04

3

بابک احةدم

01

9

حسان پاينده

29

5

مصطفی حةاندوست

01

44

جةال مارصا قی

23

۸

سارو

4

تاوتان ت

و مقالهها
 .7-4پراستنادترين كتابها ،مال
با ت جه به جدول 0ت بان کنا هام فا سی ساختار و تأويل متن با  43اسننا ت باز
اسننا قرا گرفنه است .پس اش آنت دانشنامة نظريههاي ادبی معاصر،
اش هةه م
مرتبة و قرا
بوطیقاي ساختارگرا و دس نويس ديوان حافظت هريک با  47اسننا
بان کنا هام التانت  A Glossary of Literary Termsبا
ا ند .بر سیها نشان ا
 44اسننا ت پراسننا ترين است .جا دس نويس ديوان حافظت آثا پراسننا اغلب
ت جه ب ه است .هةة  47اسننا به دس نويس ديوان حافظ
مقالههام مخنلفی م
سدههام هشنم و نهم هجرم براسا
منعلق به مقالة «مخاطباناسی حافظ
ويكر تا يخ ا بی هرمن تاک» است .هةچنانت بوف كور اثر صا ق هدايت  9با م
اش اين اةا ت فقط مرب ط به مقالة «م تاف و گ نهها و
اسننا قرا گرفنه که  7م
اسنانهام صا ق هدايت» ( و چها ت اةا  )40است.
کا کر هام آن

تیلال اسننا م مقاالت فصلنامة علةی  -پژوهشی...
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جدول  3پراستنادترين كتابهاي فارسی
رديف

كتاب

رديف

تعداد

تعداد

كتاب

استناد

استناد
1

ساخنا و تأويل منن

43

44

مكنبهام ا بی

44

۸

انشنامة نظريههام ا بی معاصر

47

42

اهنةام نظرية ا بی معاصر

9

4

ب طاقام ساخنا گرا

47

40

نظرية ا باات

9

3

ستن يس ي ان حافظ

47

40

نقد ا بی

9

5

عناصر اسنان

40

41

ان اع ا بی

9

6

فرهنگ اصطالحات ا بی

40

41

پاز آمدم بر نظرية ا بی

9

7

آمدم بر ساخنا گرايی
ا باات
بانامننات

42

47

44

43

سبکاناسی نظريههات ويكر ها
و وشها
صد سال اسنانن يسی ايران

9
9

9

نظريههام وايت

44

49

مثن م معن م

9

1۱

تا يخ نقد جديد

44

24

۲

9

ب فک

بان مجالت فا سیت فصلنامة نقد ادبی با  32اسننا ت پراسننا ترين مجله است.
بهار ادب با  47اسننا پس اش آن قرا
ارغنون هريک با  41اسننا ت

ا

مرتبة س

و مجالت ادبپژوهیت نامة فرهنگستان و
قرا

ا ند (جدول  .)1هةچنانت

ماان

مقالههام فا سیت «ترامننات مطالعة وابط يک منن با يگر مننها» با  0اسننا ت
پراسننا ترين مقاله است.

ماان مجالت التانت  New literary Historyبا  22اسننا ت

پراسننا ترين مجلهت و  MLQ: Modern Language Quarterlyو
 Formalistic Criticismبا  3و  1اسننا ت

مرتبة بعدم قرا

Russian

ا ند .پراسننا ترين

مقالههام التان ناا بهترتاب " Thematicsبا  1اسننا و " The Contemporary

 "Theory of Metaphorبا  1اسننا هسنند.
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جدول  5پراستنادترين مال
رديف

مالله

تعداد

فارسی

رديف

تعداد

مالله

استناد

استناد
1

نقد ا بی

32

1

پژوهزهام ا بی

۸

بها ا

47

7

مجلة انشكد ا باات و عل

41

3

3

نامة فرهنگسنان

41

9

5

ا غن ن

41

44

42
انسانی

44

مشهد
ا

4

پژوهی

پژوهشنامة عل
کنا

انسانی

9

ماه ا باات و فلسفه

3
3

ايراننامه

 .3نتیاله
اين پژوهزت تص يرم اش وضعات اسننا م و همتألافی پديدآو ندگان مقالههام
فصلنامة علمی -پژوهشی نقد ادبی ا ا ائه کر ه است .ننايج نشان می هد  221مقاله
بهوسالة  204ن يسنده اش  12مؤسسه به شبان فا سی نگا ش يافنه است .تعدا کل
اسننا هام مقالهها  0910و ماانگان اسننا برام هر مقاله  24/9است.
الگ م مشا کت ن يسندگان نشان می هد پژوهشگران نقد ادبی تةايل باشنرم به
نگا ش مقالههام انفرا م (يکن يسنده) ا ند؛ بهط م که باز اش ناةی (14/14
صد) اش مقاالت ت لاداده طی و م
و 03/14

بر سیت بهص ت يکن يسنده ن انه اده

صد اش مقالهها بهص ت گروهی ب ه است .مطالعات خالقی و يگران

()4090ت علینژا چةاشکنی و يگران ()4090ت آقامیةدم و بصارناا ( )4090و
ضايت ( )4090نشان ا باشنر مقالههام مجالت م

بر سیاان بهص ت گروهی

تألاف ادهاند  .انشگاه فر وسی مشهدت انشگاه تربات مد

ت انشگاه تهران و

انشگاه ااراش مؤسسات پرت لاد مقالههام نقد ادبی بهاةا می وند .همتألافی
مؤسسات باانگر آن است که هةكا م پژوهشگران اش انشگاه تربات مد

ت انشگاه

تهرانت انشگاه خ ا شمی (تربات معلم تهران) و انشگاه سةنان باشنر اش ساير
انشگاهها ب ه است .بديهی است که هةكا مهام علةیت و عرضة آ ات يدگاهها و

تیلال اسننا م مقاالت فصلنامة علةی  -پژوهشی...
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ح ش نقد ا بیت شمانه ا برام تضا

وشهام ن با ويكر هام نقا انه
گسنرش تفكر اننقا م و نظريهپر اشم
اسننا

منابع اطالعاتی م

اسنام اهداف م

411

آاو

نظر فراهم میکند.

طاف منن عی اش ان اع میةلهام اطالعاتی وج

ا  .تیلالها نشان می هد باشنرين اسننا مرب ط به کنا ها و مجة عهمقالهها
(71/20

صد) و سپس به مجالت (24/41

شيا اننشا کنب

ح ش نقد ا بی و

کنا ها و مجة عههام غنی

صد) ب ه است .بهنظر می سد تعدا
عان حالت سرات ا بی مجله و وج

ح ش شبان و ا باات فا سی میت اند اش اليل احنةالی

اين امر بااد .برخی پژوهزها مانند پژوهز خالقی و يگران ( )4090و صا قی و
يگران ( )4090نشان ا باشنرين اسننا

مجالت م

بر سی آنها به مجالت

ب ه است .با اين حالت مطالعات علینژا چةاشکنی ()4090ت شا عی و خدا ا اهرم
()4092ت آقامیةدم و بصارناا ()4090ت شا عی و صديقی ()4092ت شا عی و يگران
()4090ت میةدم اسنانی و اصغرپ

مهربانی ()4094ت هةايی و يگران ()4094ت منقی

ا گر و يگران ( )4033و کريةی و سلاةانی ( )4037نشان ا کنا
مجة عهمقالهها با اخنالف شيا مت
منابع ايننرننی

مرتبة س

قرا

و

مقايسه با ساير منابعت پراسننا ترين ب ند .باآنكه
ا ت مااان اسننا به اينگ نه منابع کم است (4/14

صد)؛ لال اين امر مةكن است آانايی کةنر ن يسندگان و پژوهشگران با منابع
ايننرننیت اا ههام سنرسی به آنها و ناا نگا ش اطالعات کنا اناسی اين
منابع بااد.
يافنهها نشان می هد 19/41

صد اسننا ها به شبان فا سی است که با ساخنا

مجله و سرات شبانی ح ش مطالعاتی آن هةخ انی ا  .وج
فاخر

منابع و مجة عههام

شمانة نقد ا بی که بهک از اسنا ان و پژوهشگران کش مان تألاف يا ترجةه

اده و آ ا و نظريههام منخصصان صاحبنظر و بنا

اخل و خا ج کش

ا

ح شههام ا بی بهويژه نقد ا بی گر آو م کر ه استت ناا میت اند اش اليل اين امر
بااد .هةچنانت سه لت خ اندن مننهام فا سی

مقايسه با مننهام انگلاسی يا هر

شبان خا جی يگرت مةكن است سبب اسنفا

باشنر اش اين منابع بااد .ننايج

پژوهزهام کريةی و سلاةانی ()4037ت منقی ا گر و يگران ()4033ت هةايی و
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مجالت م

يگران ( )4094و سالمی و يگران ( )4090نشان ا که

بر سیاان

شبان غالب اسننا ها عربی استت بهنظر می سد سرات شبانی اين مجالت با ت جه به
ح ش مطالعاتیاان يعنی عل

حديثت فلسفه و نهجالب غه

اين امر اثرگذا ب ه

است .مطالعات علینژا چةاشکنی ()4090ت آقامیةدم و بصارناا ( )4090نشان ا
منابع به شبان فا سی با اخنالف بساا مت

مقايسه با شبانهام يگرت م

اسننا قرا

گرفنهاند؛ با اين حالت برخی پژوهزها مانند خالقی و يگران ()4090ت شا عی و
صديقی ( )4092و میةدم اسنانی و اصغرپ
اسننا

مجالت م

مهربانی ( )4094نشان ا باشنرين

بر سی آنها مرب ط به شبان انگلاسی است .براسا

ماان منابع فا سیت کنا ها و مقالههام تألافی باشنر م

بر سیهات

اسننا قرا گرفنه که نشان

اش ت جه و تةايل پژوهشگران به منابع ب می است .اين يافنه با ننايج پژوهز شا عی و
صديقی ( )4092و شا عی و خدا اهرم ( )4090هةس ست.
بر سی ن يسندگان پراسننا نشان می هد که آثا میةد ضا افاعی کدکنیت
سارو

اة اسا و تاوتان ت

وف باز اش هةه م

ت جه و اسنفا

ن يسندگان

مقالههام نقد ادبی قرا گرفنه است .افاعی کدکنیت اةاسات احةدمت حةاندوستت
هدايتت پاينده و مارصا قی بهعن ان پراسننا ترين ن يسندگان منابع فا سی و ت

وفت

ي نگ و ولک بهعن ان پراسننا ترين ن يسندگان خا جی اشجةله صاحبنظرانت میققان
و نظريهپر اشان نامدا ا باات و نقد ا بی هسنند که

ت لادات علةی ح ش نقد ا بی

نقز بساايی اانهاند .برام نة نهت اسنا افاعی کدکنی اش نظريهپر اشان صاحبنا
شمانة نقد جديد است و طباعی است که آثا فاخر ايشان

اين شمانه م

ت جه

میققان ح ش نقد ا بی قرا گار  .هةچنانت

م

پر نگ ب ن جنبة وايی و جذابات هام آن

بساا م اش من ن فا سیت بديهی است

که آثا ت

وف

ن يسندگان خا جیت با ت جه به

شمانة وايت و وايتاناسی بن اند باز اش ساير آثا ت

کان ن

ت جه پژوهشگران اين ح شه قرا گار .
بر سیها نشان می هد منابع م
ت جه به گسنر گی و تن ع م ج
ويكر هام مخنلف

اسننا

طاف وساعی اش آثا پراکندهاند .با

ح ش نقد ا بی و ناا وج

افرا ااخص با

شمانه هام گ ناگ ن اين ح شهت اين يافنه و اش اننظا ناست.

تیلال اسننا م مقاالت فصلنامة علةی  -پژوهشی...
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به لال ويژگی خاصی که

پژوهزهام ح ش نقد ا بی وج

مین ا و تةرکا بر يک اثر يا آثا يک ن يسنده
به آثا مخنلف حةاندوست

417

ا ت اسنفا ه اش تیلال

برخی اش مقالهها يده اد 01 .اسننا

يک مقاله و اسننا مكر به دس نويس ديوان حافظ يا

بوف كور اش آن جةلهاند که با ت جه به م ض عات آن مقالهها ت جاهپذيرند .تیلال آثا
پراسننا نشان می هد ساختار و تأويل متنت دس نويس ديوان حافظت بوطیقاي
ساختارگرات دانشنامة نظريههاي ادبی معاصر و A Glossary of Literary Terms
کنا ها و فصلنامة نقد ادبی و New Literary History

ماان

ماان مجالت باز اش هةه

اسنفا ه ادهاند MLQ: Modern Language Quarterly .و Russian Formalistic
Criticism

مرتبة بعدم قرا

ا ند .هةچنانت مقاالت ""Thematicsت " The

 "Contemporary Theory of Metaphorو «ترامننات مطالعة وابط يک منن با يگر
مننها» باز اش ساير مقاالت ت انسنهاند
گارند .اسننا هام

يافنی باانگر کافات خ

ن يسندگان به هةكا مهام علةی
انشگاههام مخنلف کش مان

کان ن ت جه پژوهشگران نقد ا بی قرا
اين منابع است .بدون تر يدت ترغاب

ماان ن يسندگانت صاحبنظران و پژوهشگران
ح ش نقد ا بی گامی مؤثر

ت سعة نظريهپر اشم

ب می خ اهد ب  .هةچنانت ت جه ن يسندگان به آثا کلادم و منابع وشآمدت و ناا
بهرهگارم اش مقاالت مجالتت نقز بساايی

افاايز ضريب تأثار و ا تقام اثرگذا م

باشنر فصلنامة نقد ادبی خ اهد اات.
پینوش ها

1. Visualization
2. Pajek
3. Tzvetan Todorov
4. Carl Gustav Jung
5. René Wellek
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 علینژا چةاشکنیت فاطةه (« .)4090تیلال اسننا م مقاالت مجلة "مطالعات ا بااتتطباقی"» .مطالعا ادبیا تطبیقی .ش .04صص.402-429
 علینژا چةاشکنیت فاطةه و يگران (« .)4090بر سی ااخصهام همتألافی مقاالتمجلة انجةن ايرانی شبان و ا باات عربی پايگاه اسننا م عل جهان اسال طی سالهام
 .»2440-2442ماللة انالمن ايرانی زبان و ادبیا عربی .ش .00صص.447-97
 قاضی مارسعادت سادج ا و يگران (« .)4090تیلال مین ايی و اسننا م مقاالت فصلنامةعلةی پژوهشی پااو سالمت» .اط عرسانی پزشکی نوين .ش .2صص.02-22
 کريةیت ضا و اضاه سلاةانی (« .)4037تیلال اسننا م مقاالت فصلنامة عل حديث».علوم حديث .ش 09و  .14صص.022-044
 منقی ا گرت امانت ضا کريةی و جعفر عبا اله عة قان (« .)4033تیلال اسننا م مقاالت 04اةا ه اش فصلنامة پژوهزهام فلسفی کالمی مننشره بان سالهام  4031تا .»4037
پژوهشهاي فلسفی -ك می .ش .04صص.040-237
 میةدم اسنانیت مرتضی و او اصغرپ مهربانی (« .)4094تیلال اسننا م مقاالت فصلنامةوشاناسی عل انسانی» .روششناسی علوم انسانی .ش .13صص.494-419
 هةايیت بهروشت اضاه سلاةانی و ابراهام افشا (« .)4094تیلال اسننا م مقاالت فصلنامةعلةی– پژوهشی معرفت فلسفی (اةا ههام  .»)04-4ماللة پژوهش .ش .1صص-471
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