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اصغر هادوی کاشانی

1

چکیده
واپ ههس گرای ههى و بازگش ههت ب ههه رس ههو ،اهلی ههت ،دوری از سهههیر ،رسهههول خهههدا ،۹فسهههاد
ا تصههادی و انحههراف سیاسههى ،میههراث بر،ههای مانههد ،بههرای امهها علههى ۷اسههت .زنههدگى
مولودی که از والدینهاشمىنسب است و تربیت یافته رسهول خهدا ۹و اولهین مسهلمان
اسههت در دو پههار ،تههاریخ ،یعنههى دوران سههکوت و خانهههنشههینى و دوران خ فههت ،مملههو ،از
رخدادهای زشت و زیباسهت کهه از ،ملهه زشهتىههای آن کژاندیشهىهها و بهدرفتاریههای
مردمان آن روزگار است.
هدف از این پژوهش ،بررسهى و تحلیهل شهیو ،موا،ههه حضهرت بها ایهن باورهها و رفتارههای
ناصه ههواب اسه ههت .ایه ههن تحقیهه ه به ههه لحه ههاش هه ههدف ،بنیههههادی و و کههههاربردی و بهههها روش
( )Grounded Theoryیا نظریهپردازی زمینهبنیان از نوع گ سری انجا شد ،اسهت کهه
از نوعى رویکرد استقرایى بهر ،مىگیرد و هدف آن ،ساختن نظریههای اسهت کهه در زمینهه
مورد مطالعه صادز و روشنگر باشهد، .امعهه تحقیه تمها روایهات امیهر المهؤمنین ،۷بهر
اسهاا دو مجموعهه مسند و دانشنام االمام امیرالمهؤمنی  ۷اسهت و از نههج البالغه و

بعضههى از شههروا آن نیههش اسههتفاد ،شههد ،اسههت .بعههد از مراحههل کدگههذاری بههاز و انتخههابى و
نظری مدل موا،هه حضرت با باورها و رفتارهای ناصواب ارائه شد ،است.
کلی ییدواژهه ییا :ام هها عل ههى ،۷ب ههاور و رفت ههار ناص ههواب ،گرانهههدد تئهههوری گ سهههری ،تعامهههل،
تقابل ،ت افل.
 .1عضو هیئت علمى دانشگا ،شاهد (.)hadavi@shahed.ac.ir

امهروز ،رویکهرد «احبهات گرایههى» بها بهاور بههه یکسهان بهودن علهو طبیعههى و انسهانى در تقابهل بهها

رویکههرد «تفسههیری» ههرار گرفتههه اسههت کههه رویکههرد اخیههر ،عل هو ا،تمههاعى را در مسههیری ،ههدا از
2

علو طبیعى مهىدانهد .ایهن تفهاوت از آنجها ناشهى مهىشهود کهه علهو انسهانى حهوز،ای مهرتبط بها

معنا است و محدودیتهای روش احباتگرایى مانع از دسترسهى بهه آن حهوز ،اسهت .بنهابراین،
بههه ،ههای کشههف و تبیههین  -کههه و یههژ ،علههو طبیعههى اسههت  -فهههم تفسههیری در مطالعههات علههو

ا،تماعى پیشنهاد شد ،است .در ایهن رویکهرد، ،ههان را آن گونهه کهه هسهت ،بایهد شهناخت و

ماهیههت بنیههادی ،امعههه را بایههد در سههطح تجربههه ذهنههى شههناخت .ایههن رویکههرد درصههدد احبههات
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مقدمه

1

است و نه کشف.

راز این ،ایگزینى ،عنصر معنا اسهت کهه در رفتهار عهام ن طبیعهى و،هود نهدارد .بهه همهین
3

هاری عنصهر معنها بهر علهو ا،تمهاعى سهایه افکنهد و رفتهار انسهان در
دلیل تا زمانى کهه نادیهد،انگ ِ
الههب ،ههداول و محاسههبات عههددی تحلیههل شههود و ابعههاد انسههانى او دیههد ،نشههود ،ر ،بههه ،ههایى

نخواهیم برد.

4

عه و ،بههر ایههن ،آسههیبشناسهى تحقیقههات در کشههورهای در حههال توسههعه نشههان مههىدهههد کههه

گرفتار شدن ،امعه علمى در دیدگا ،احباتگرایانه یاسى و پایبندی به نظریههای برخاسهته
ّ
محیطى متفهاوت از زمینهه مهورد تحقیه  ،باعهث شهد ،اسهت ذههن نوآورانهه و خه ز از
از شرایط
ِ
5

دانشمندان ،هان سو گرفته شود و نظریهپرداز ی صورت نگیرد.

6

 .1احباتگرایى اصط حى فلسفى است که بر اساا آن ،تنهها روش معتبهر تحقیه و شهناخت ،روش علمهى تجربهى دانسهته
م ههىش ههودو روش ههى ک ههه ب ههر پای ههه تجرب ههه اس ههت .اول ههین ب ههار در ت ههاریخ عل ههو  ،ایهههن اصهههط ا را آ گوسهههت کنهههت ،فیلسهههوف
و ،امعهشناسى فرانسوی به کار برد (تاریخ تمدن ،د.)۴۴۹-۴۴۸

 .2در ایهن رویکهرد، ،ههان را آن گونهه کهه هسهت بایهد شههناخت و ماهیهت بنیهادی ،امعهه را بایهد در سهطح تجربهه ذهنهى شههناخت .در
این رویکرد ،فعالیت انسانى به عنهوان یه

مهتن در نظهر گرفتهه مهىشهود کهه مهىتهوان آن را خوانهد ،تفسهیر ،بازسهازی و تحلیهل نمهود.

این رویکرد درصدد احبات است و نه کشف (اصول ومبانی روشهای پژوهش کیفی ،ج ،۱د.)۱۸

 .3نیری های علوم انسانی ،د.۹

 .4روش تحقیق در علوم اجتماعی ،د.۱۱

 .5در این روش ،نظریهای را از ،ایى مىگیرند و در محیط دیگری بر اساا آن نظریه ،فرضیهای مىسازند و آزمون مهىکننهدو
د
مث در مدارا ی
نظریه را به صورت ی

کشور اروپایى احبهات شهد ،اسهت کهه رایطهه ت ذیهه و ههوش دانهشآمهوزان رابطههای مثبهت اسهت .ایهن
فرضیه در مدارا ایران هم با پرسشنامه مورد آزمون رار مهىدهنهدو ولهى در روشههای اسهتقرایى،

بدون پیشفرض و نظریه ،به صورت استقرایى ،با روشهای دیگری به دنبال پاسخ به سؤال تحقی مىروند.

 .6روششناسی پژوهش کیفی در مدیریت ،د.۲۷
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از نیمه دو رن بیستم ،در دپارتمانهای علمى و برنامههای پژوهشى احسهاا مهىشهد کهه
ّ
همه امور انسانى و ا،تماعى با روش ّ
کمى ابل تبیین نیسهت و محققهان مهىدیدنهد کهه بها ایهن
روش نمههىتواننههد حه ّهل مسههبله و ّ
معمهها کننههد .ایههن بحههرانههها بههه چههرخشهههای پههارادایمى در دهههه
1
ّ
هشتاد منجر شد و پارادایم نوین گرایش به تحقیقات کیفى ،مقب ّ
مطلوبیهت پیهدا کهردو
ولیت و
به گونهای که تحقیقات کیفى در در رن بیستم ،بستری برای تحقیقهات کیفهى پیشهرو در هرن

بیست و یکم مىشود.

2

تحقیق ههات کیف ههى ،ش ههامل دی ههدگا،ه ههای فلس ههفى ،تکنیه ه ه هها ،ابشاره ههای متن ههوع تحقیه ه و

سب های گوناگون هستند که به حدود شصت عنوان مىرسند کهه در کتهاب اصول و مبهانی
3
روش پژوهشهای کیفی آمد ،است .ا بال دانشپژوههان بهه روشههای کیفهى نو یهدبخش آغهاز
نظریهپرداز ی بومى برخاسته از شرایط ،امعه است.

معرفههى روشهههای کیفههى و تفههاوتهههای آن بهها روشهههای ّ
کمههى و آزمههون فرضههیه مو،ههب شههد،

است پژوهشهای علو ا،تماعى با نگاهى متفاوت از علو طبیعى انجا شهود و در نهایهت،
تحقیقات کیفى پارادایم ،دیدی را ر م خواهد زد که به وا ع نشدی تر باشند.

البته این روش ،مانند هر روش دیگری ،با محدودیتها و نقدهایى هم همرا ،است.
د
از سوی دیگر ،آنچه در زمینه تحقیقات علو اس مى الز و ضروری است ،اوال روشمنهدی
د
و حانیا اگر ماهیت اکتشافى دارند ،باید عمی باشهند .و ا گهر ههدف ،نظر یههپهرداز ی اسهت ،بایهد
4

د ی باشند .بسیاری از نظریات و یافتهها به رآن و امامان معصهو  :نسهبت داد ،مهىشهوند
که چون پژوهش با پژوهش روشمند انجا نشد،اند ،ابل استناد نیست .مؤسسه دارالحدیث

و شخص آ های ریشههری ،بهیش از نهیم هرن اسهت کهه ایهن نهوع تحقیقهات را پایههگهذاری کهرد،
است و ت شى سهتودنى در ایهن زمینهه انجها داد ،اسهت .بهه نظهر نگارنهد ،،روش گرانهدد تئهوری

(زمینهبنیاد) مىتواند مکمل ت شهای پیشگفته باشد .در این نوشته ته ش شهد ،اسهت ایهن
روش به ا،مال معرفى شهود و بهه صهورت مهوردی تحقیقهى در ایهن چهارچوب انجها شهود .روش

گرانههدد تئههوری ،بههه دلیههل ویژگههىهههای منحصههر بههه فههردی کههه در بههین تحقیقههات کیفههى دارد ،از
کارآیى بیشتری برخوردار است.

 .1روش تحقیق در علوم اجتماعی ،د.۲۷
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 .3روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی ،د.۶۳

 .4روش تحقیق در روانشاسی و علوم تربیتی ،د.۲۸۸

2. Handbook of Qualitative.

بحههث از علههم و دیههن و تعههارض یهها تضههاد یهها همراهههى ایههن دو سههابقهای دیرینههه دارد .در یه
تقسههیمبنههدی ،ایههن رابطههه در الههب تعههارض یهها تمههایش و یهها تکمیههل و تبییههد بیههان مههىشههود .در
1

تقسیمبندی دیگری ،برای استفاد ،این دو حوز ،از یکدیگر ،سه رویکرد اصلى برای رابطهه علهم
و دین معرفى شد ،است :رویکرد استنباطى کهه دیهن را در برگیرنهد ،کلیهات علهو مهىدانهد کهه
مىتوان هر علمى را از آن استخراج کردو رویکرد امضایى که با هدف مصالحه بین علم و دین
ت ش مىکند علو ،دید را با انجا اص حات به تبیید دین برساند و احبات کنهد کهه در دیهن
هههم چنههین علههومى بههود ،اسههتو مطالعههاتى کههه تحههت عنههوان مههدیریت اس ه مى و روانشناسههى
د
اس مى صورت گرفتهاند ،غالبا رو یکرد امضایى دارند.
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بیان مسأله

رویکرد نوع سو تبسیسهى اسهت .در ایهن رویکهرد ،علهم دینهى همچهون ههر نهوع ته ش علمهى
دیگههری بایههد در پههیشفههرضهههای خه ّ
هاد خههود ،همههرا ،بهها ت ه ش تجر بههى تکههوین یابههد .در ایههن
رویکرد ،پس از تکوین فرضیه ،آزمون تجربى صورت مىگیرد.
در این رویکرد ،در صورت شواهد کافى ،مىتهوان از یافتههههای علهو تجر بهى سهخن گفهت و
این یافتهها علمىاندو زیرا از بوته آزمایش تجربى برآمد،اند .و از سوی دیگر ،دینهىانهدو چهون بهر
پیشفرضهای دینى بنا شد،اند و از ساختاری همگن و یکاارچهه برخوردارنهدو ز یهرا فرضهیههها
در پرتو پیشفرضى معین و متناسب و به ا تضای آن پیشفرض تحول یافتهانهد و سهرانجا  ،از
این اتها دورند که دین را به آزمون و تجربه گرفتهاندو زیرا آنچه آزمون شد ،است ،فرضهیهههای
ماست که برگرفته از اید،ای دینىاندو نه خود اید،های دینى .برخى از این فرضیهها مىتواننهد
بر خطا باشند و برخى دیگر ،مىتوانند با شواهد تجربى استحکا یابند.

2

معرفی نظریه دادهبنیاد ( )groundedکالسیک

نظر ی ههه داد ،بنی ههاد عب ههارت اس ههت از فرآین ههد س ههاخت یه ه

نظر ی ههه مس ههتند و م ههدون از طریه ه

گردآوری سازمان یافته داد،ها و تحلیل استقرایى مجموعه داد،های گردآوری شد ،،بهه منظهور
پاسخگویى به پرسشهای نوین در زمینههایى که فا د مبانى نظری کافى بهرای تهدوین هرگونهه
 .1مجله راهبرد فرهنگ ،شمار ،ششم ،د.۹۷
 .2هویت علم دینی ،د.۲۵۰
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فرضیه و آزمون هستند.

1

عنوان انگلیسى این روش ،همهان طهوری کهه م حظهه مهىشهود ،از واژ graunded ،اسهت کهه
معنای اسمى یا فعلى آن در فارسى عبارت است از زمین و سرزمین ،زمین ،تهه نشسهت و ادرد،
چیشی ،میدان و روی زمین راردادن .

3 2

پاول مىگوید:
نظر یه داد،بنیهاد روشهى اسهت کهه نظریهههها و مفهاهیم و فرضهیههها و ضهایا را بهه ،های
اسههتنتاج از پههیشفههرضههها یهها سههایر پههژوهشهههای بلههى ،بههه طههور مسههتقیم ،از داد،ههها
کشف مىکند.

در این روش ،تحقی با ی

4

تئوری و به منظور احبهات آن آغهاز نمهىشهود ،بلکهه بها یه

مطالعاتى شروع مىشود و طب ی

فرآیندی به نظریه مىرسد.

حهوز،

5

روش گراندد تئهوری ،بهه دلیهل تو،هه بیشهتر بهه تعهام ت ا،تمهاعى و بررسهى فراینهدهای مسهتتر در
رفتارهای ا،تماعى ،توانسته است به یکى از مهمترین تحقیقات بین رشتهای تبدیل شود.

6

روش داد،بنی ههاد ،گرچ ههه ب هها همک ههاری گلیس ههر و اش ههتراوا آغ ههاز ش ههد ،ول ههى بع ههد از م ههدتى

کههار مشههترک ،را ،ایههن دو از هههم ،ههدا شههد .روش گلیسههر داد،بنیههاد ک سههی

به داد،بنیاد سیسهتماتی

و روش اشههتراوا

نها گرفهت و ههر کهدا  ،بهه رفتهار دیگهری ،ایهراد محترمانههای داشهت

کههه از مسههیر خههارج شههد ،اسههت .گلیسههر بههه اشههتراوا اشههکال داشههت کههه نظر یههه بایههد بههه تههدری

از داد،ههها ب هه و،ههود آیههدو نههه آنکههه از ابتههدا الههب مشخصههى و،ههود داشههته باشههد .اشههتراوا هههم

بههر گلیسههر اشههکال داشههت کههه گلیسههر آن وسههواا نخسههتین را نههدارد و انعطههاف ز یههادی بههر روی

داد،ها دارد.

7

 .1گراند تئوری چیشت و چ کاربردی دارد ،د.۵
 .2فرهنگ لغت آریانپور.

 .3واژ ،گراندد ،در این موضوع ،نشانگر آن است که هر تئوری و گشار،ای که بر اساا این روش تدوین مىشود ،بر زمینهای مستند از
داد،های وا عى بنیان نهاد ،شد ،است .در این روش ،از آسمان نظریههای ،هانى دری پایین مىآییم و در این زمین
( )Groundedبه سمت داد،های وا عى و این ،هانى مىرویم (روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی ،د.)۷۸

« .5معرفى روششناسى نظر یه داد،بنیاد برای تحقیقات اس مى (ارائه ی
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« .6مشاهد ،در رویکرد گراندد تئوری» ،د.۱
 .7روش تحقیق کیفی ،د.۸۳

4. Research Trends in Research 19-119.

نمونه)».

بههه ایههن روش و حف ه مشایهها و فلسههفه و،ههودی روش نظر یههه داد،بنیههاد ،پههژوهشگههران ایرانههى از آن
غفلت ورزید،اند و اک ر پژوهشها با روش سیستماتی

است.

1

بها تو،هه بهه آنچهه گذشهت ،نظر یهه داد،بنیهاد مههىتوانهد بها شکسهتن الهبههای گذشهته  -کههه
د
غالبا به آزمهون نظر یههههای برگرفتهه از یهاا اکتفها مهىکنهد  -خهود بهه نظر یههسهاز ی بپهردازد .ایهن
ویژگى مو،ب شد ،که روش داد،بنیاد بها تحقیقهات اسه مى سهنخیت بیشهتری داشهته باشهدو

ز یههرا تحمیههل پههیشفههرضهههای پههژوهشگههر بههر متههون اسهه مى و تفسههیر بههه رأی ،مههورد نکههوهش
اندیشههمندان مسههلمان اسههت .از س هوی دیگههر ،مراحههل انجهها نظر یههه داد،بنیههاد ،ب هه و یههژ ،مههدل

ک سههی

ارائه مدل رویارویی امیرالمومنین؟ع؟ با باورها و رفتارهای ناصواب...

بسیاری بر این باورند کهه روش داد،بنیهاد وا عهى روش ک سهی

اسهت و علهىرغهم وفهاداری

آن ،از ،مههعآور ی داد،ههها تهها دسههتهبنههدی و تجز یههه و تحلیههل نهههایى و ارائههه نظر یههه،

شههباهت ز یههادی بهها سههیر ،محققههین اس ه مى دارد .نمونههه بههارز آن را تهها حههدودی در تحقیقههات
اس مى ،نظیر تفاسیر موضوعى رآن و تبویب کتابهای روایى مىتوان دید.
انتخاب حوزه مطالعه و شناسایی مسأله

،وام ههع انس ههانى ترکیب ههى از اف ههراد را در ب ههر گرفت ههه اس ههت ک ههه باوره ههای یکس ههان نداش ههتهان ههد و
رفتارهای متفاوتى هم از خهود ،نشهان مهىداد،انهد ،و همهوار ،در ایهن ،وامهع مربیهان و مصهلحان

بههود،انههد کههه باورههها و رفتارههها ،امعهههپسههند را تشههوی کههرد،انههد و در مقابههل ،افههراد را از آنچههه
،امعهستیش بود ،بر حذر مىداشهتهانهد .چهراغ بعثهت ههم ،همهین گونهه روشهن شهد و بهه تبهع آن،
ائمه معصو  :بر همان مسیر گا نهادند.

اما على ۷به عنوان خلیفه بر ح رسهول خهاتم ،در مقطعهى از تهاریخ ،بهر مسهند حکومهت

رار مىگیرد .او به هنگا خانهنشینى شاهد انحرافات حاکمان بود ،است و در زمهان خ فهت
نیههش وارث همههان نابسههامانىهههای فههردی فرهنگههى و ا،تمههاعى اسههت .البتهه مخاطبههان او از یه

م ههاش نیس ههتندو اه ههل حج ههاز در پ ههى راح ههتطلب ههى ،بص ههریان در ه ههواداری عثم ههان ،ش ههامیان

حههامىمعاو یههه و بعضههى کوفیههان آفتههابپرسهتانههد و هههر روزی بههه رنگههى در مههىآینههد .نههاک ین در
،بهه ،مل ،اسطین در فتنه صفین و ناک ین در لهوای دیهنداری در ،نهگ نههروان در مقابهل

او ایستاد،اند .این همه پراکندگى ،شیراز، ،امعه را از هم پاشید ،،آحار این نابسامانى در باور و
« .1نظر یه داد،بنیاد ک سی  ،هو یت برندتور یسم س مت ایران».
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رفتار مرد هم مشاهد ،مىشود و اما را فرسود ،کرد ،است .از سوی دیگهر ،پهیش از خ فهت و
1

ون إ َلاى ْال ََ ْیار َو َی ْاُ ُم ُر َ
َ َْ ُ ْ ْ ُ ْ َُ ٌ َ ْ ُ َ
ون
ِ
پس از خ فت خود را مکلف مىداند که به آیه کریمه (ولتكن ِمنكم أمة یدل ِ
ْ
ْ
َ 2
وف َو َی ْن َه ْو َن َل ِن ال ُم ْنك ِر) عامل باشد .لذا خود او مىفرمود:
ِبال َم ْع ُر ِ
ْ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ ُ ْ ُ َّ َّ ْ ُ َّ َّ َّ
َّ
الن وی َّعوون ْ ُ
واِل ْع ُ و ِ َّ ،و َّ ْ
األ ْمو َّور بو ْ َّ
اِل ْنکو ِور ،فیووو َل عل ویکم ِْوورارکم ،ث قوودعان ف و
ال َّق ْت ُرکوووا
ِ
ِ
ْ َّ َّ ُ َّ ْ 3
ی تجاب لکم؛

امهر بهه معهروف و نهههى از منکهر را تهرک نکنیهد کههه َبهدان شهما بهر شههما مسهلط مهىگردنهد.

آنگا ،هر چه خدا را بخوانید، ،واب ندهد.

رو ی ههارویى ب هها ای ههن باوره هها ،گ ههرایشه هها ،رفتاره هها و ک ههنشه ههایى ک ههه ریش ههه در ،امع ههه دوان ههد،

اس ههت چگون ههه ب ههود ،اس ههت؟ اگرچ ههه در موض ههوعاتى مش ههابه نگاش ههتهه ههایى و ،ههود دارد ،ول ههى ب هها

ایهن موضهوع و روش آن کهار مشههابهى و،هود نهداردو بهرای مثههال پنهاهى ( )۱۳۹۱در پایهان نامهه خههود،
با عنوان «نحو ،تعامل اما على ۷بها خلفهای ح حهه بها تب کیهد بهر احادیهث» ،روش برخهورد بها آنهها

را بههه دو روش انتقههادی و مشههاور،ای تقسههیم کههرد ،اسههت و یهها ابراهیمههىدهشههیری ( )۱۳۹۰مقالههه
4

خود را بها عنهوان «اصهول ت ییهر و اصه ا رفتهار در سهیر ،معصهومان :بها اسهتفاد ،از روش مطالعهه
اسنادی و تحلیلى و با هدف بررسى اصول ت ییر و اصه ا رفتهار در سهیر ،معصهومان »:تهدوین

نمود ،است.

5

داعىنژاد ( )۱۳۸۶در مقاله خود ،با عنوان «اما على ۷و اصهول برخهورد بها دشهمنان» ،بهه
6

بررسى اصول و واعد حا کم بر حکومت آن حضرت در برخورد با مخالفان و دشمنان پرداختهه

است و یا علیخانى ( )۱۳۸۶در مقاله خود ،با عنوان «،ایگا ،دشهمنان و مخالفهان در نگهرش
7

سیاسى اما على ،»۷درصدد بیان نگرش آن حضرت بهه مخالفهان و دشهمنان و نشهان دادن
،ایگا ،آنان در نظا سیاسى ایشان است.

 .1موسوع امام علی ،۷ج ،۷ا ۲۸۴۶و  ۲۸۴۷و .۲۸۴۸
 .2سور ،آل عمران ،آیه .۱۰۴

 .3نهج البالغ  ،نامه  ،۴۷د.۱۳۷

« .4تعامل اما على ۷با خلفای ح حه با تب کید بر احادیث».

« .5اصول ت ییر و اص ا رفتار در سیر ،معصهومان بها اسهتفاد ،از روش مطالعهه اسهنادی و تحلیلهى و بها ههدف بررسهى اصهول
ت ییر و اص ا رفتار در سیر ،معصومان» ،مجله معرفت ،شمار ،۱۶۰ ،د.۵۱-۵۷
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« .6اما على ۷و اصول برخورد با دشمنان».

« .7دشمنان و مخالفان در نگرش سیاسى اما على.»۷

حدیث برآمد ،است ،دارای پراکندگى و گاهى همپوشانى است و نمهىتهوان بها آن اط عهات -
که روشمند گردآوری نشد ،است  -به ی نظریه یا مدل رسید ،ولى ایهن تحقیه در پهى مهدلى
د
نسبتا ،امع استو چون در علو انسانى ،ادعای مطل بودن مدلها به گشافه نشدی تهر از وا هع
ّ
است .خ صه ،این مدل تربیتى مىتواند روشهای متعدد را در خود ،ای دهد و از همپوشهى
برهاند و الگویى برای حاکمان ،مصلحان ،مربیان و حتى کسانى باشد که به ناح به کنهاری
نشس ههتهان ههد و نظ ههار،گ ههر حاکم ههانى هس ههتند ک ههه از پس ههتان خ ف ههت و حکوم ههت م ههىدوش ههند و
شایستهساالری و شایستهگزینى و شایستهپروری را به کنار نهاد،اند.

ارائه مدل رویارویی امیرالمومنین؟ع؟ با باورها و رفتارهای ناصواب...

از سههوی دیگههر ،در روشهههای تربیتههى مو،ههود کههه در علههو مر بههوط آمههد ،اسههت و یهها از ههرآن و

دامنۀ این تحقی شامل تمهامى روایهاتى اسهت کهه در مسهند امهام علهی ۷گهردآوری شهد،،

که حدود  ۲۷۰۰۰سخن از ایشان است .افهزون بهر آن ،از دانشنام امام علی ۷نیهش  -کهه بهل از
ّ
مسند امهام علهی ۷تهدوین شهد ،اسهت و بها تو،هه بهه امکانهات و کهار گروههى ،از د هت بهاالیى
1

برخوردار است  -استفاد ،شد ،است .این تحقی در پى پاسخ به این پرسش است که:

اسلوب رفتاری امیرالمؤمنین ۷در رویارویى با باورها و رفتارهای ناصواب چیست؟

روش پژوهش

ایههن پههژوهش بههه لحههاش هههدف بنیههادی کههاربردی اسههت و بهها ،هههت گیههری اکتشههافى ،کیفههى
اس ههت و ب هها اس ههتفاد ،از نظر ی ههه داد،بنی ههاد ک س ههی

انج هها ش ههد ،اس ههت .اط ع ههات ب ههه روش

کتابخانههای ،مهعآور ی شهد ،و ،امعهه آمهاری تمها مجموعههه دانشهنام امیرالمههؤمنی  ۷و ۲۷

،لههد مسههند امههام علههی ۷اسههت کههه حههدود سیصههد روایههت از آنههها انتخههاب شههد ،اسههت.

نمونهگیری به صورت نظری ( )Theorical Samplingاست که بر مبنای مفهاهیم در حهال رههور
برگرفتههه از داد ،انجهها مههىشههود .مه ک نمونهههگیههری نظههری پاسههخگههویى داد،ههها بههه پرسههشهههای

محق است و مو،ب مهىشهود مقولههههای مناسهب ،خصوصهیات و ابعهاد آنهها کشهف شهود.
این نمونهگیری تا اشباع نظری ادامه مىیابد و آن مرحلهای است که نه داد،ای بهه مقولهه بلهى
اضافه شود و نه رابطه بین مت یرها ت ییر کند.
 .1ر.ک :مسند االمام امیر المؤمنی علی ب ابی طالب.۷

2

« .2تبیین مدل راهبردی در صفت نوز ین با استفاد ،از تئور ی داد ،بنیاد ک سی » ،د.۶۱
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د
در این تحقی هم ،اوال روایاتى انتخاب مىشهوند کهه بهه مقولهه مهورد نظهر کمه

د
کنهد و حانیها

این انتخاب تا زمانى است که ت ییری در مقوالت و روابط آنها ایجاد نشود.
مراحل انجام کار

بههر طبهه نظر یههه داد،بنیههاد ،روایههات امیرالمههؤمنین ۷مر بههوط بههه برخههورد ایشههان بهها باورههها و
رفتارهای ناصواب همشمهان بها ،مهعآور ی تحلیهل و تفسهیر مهىشهوند .تحلیهل داد،هها در فراینهد
رفت و برگشت موضوعى به انجا مىرسد و نظریه تبیین مىشهود .داد،ههای بهه دسهت آمهد ،از
مفههو روایههات در الههب کدگههذاری بههاز ،انتخههابى و نظهری دسههتهبنههدی مههىشههوند تهها در نهایههت،
تصویری عینى از نظریه خل شد ،ارائه شود.
کدگذاری باز

در این مرحله ،بر اساا روش داد،بنیاد کدگذاری باز آغاز مهىشهود .خرو،هى ایهن مرحلهه از
کدگذاری ،کدهای بنیادی (مقولههها و ویژگهىههای ههر مقولهه) اسهت .در ایهن مرحلهه ،روایهات،
خط به خط خواند ،مىشوند و هر روایت ،اگر ی
یه

مضمون داشته باشد ،آن مضمون بهه عنهوان

وا عههه در نظههر گرفتههه مههىشههود و چنههدین وا عههه ی ه
1

مفهههو را تشههکیل مههىدهنههد .پههس از

تشکیل کدهای بنیادی به این وا عهها نشانگر گوینهد .هنگها بررسهى وا عهههها بایهد همهوار،
2

3

این پرسش را مطرا کنیم که این وا عه چه مقولهای را نشان مىدههد؟ ،هدول ز یهر نمونههای از
4

چند روایت است که از مجموع چند وا عه و ی
ی

مفهو به دست آمد ،اسهت و از چنهد مفههو

مقوله تشکیل شد ،است:

1. Incident.
2. Substantive.
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3. Indicator.
4. Doing Theory, p:11.

استناد به قرآن

برای حکومت و پاسخ حضرت بهرزود فرارسهیدن
تقدیر با استناد به آیه  ۲۳۵سور ،بقر،

مواجهی ی ی ی ی ی ی ییه
اسییتداللی بییا

مسند اما على :۷ج/۸د/۴۰۹ا۵۰
 -۲منص ههرف ک ههردن زبی ههر از ،ن ههگ ب ههه دلی ههل

یادآوری ،مله پیامبر(د) و پهیش بینهى ایشهان

مبن ههى ب ههر ،ن ههگ ب هها ام هها عل ههى ۷مس ههند ام هها

مواجهه استداللی با رفتار ناصواب با
استناد به سنت پحامبر(ص)

رفتی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییار
ناص ییواب ب ییا

استناد

ارائه مدل رویارویی امیرالمومنین؟ع؟ با باورها و رفتارهای ناصواب...

 -۱نظر عبدالرحمن بهر بهى بهدیل بهودن عثمهان

مواجهه استداللی با رفتار ناصواب با

على :۷ج/۴د/۲۰۸ا۲۳۱
 -۳شهادت شخص یههودی بهر توحیهد و عهد

شهادت بر رسالت و استدالل حضهرت کهه لهزو

شهههادت بههر هههر دو ب هه اسههتنادبه شهههادت انبیههای

مواجهه استداللی با رفتار ناصواب با
استناد به تاریخ

استداللی با

ساب و پذیرفتن یهودی

رفتار ناصواب

مسند اما على :۷ج/۱۰د/۴۸۸ا۱
 -۴مه ههدا و حنه ههای به ههیش از حه ههد مخاطه ههب و

اسههتدالل حضههرت بههر لههزو کوچ ه
چیش غیر از خداوند

شههمردن هههر

مواجهه

مواجهه استداللی با رفتار ناصواب
بدون استناد

مسند اما على :۷ج/۵د/۱۴ا۸
 -۵تصمیم ،نگ کردن زبیر با امها علهى ۷و

استدالل حضرت برای انصراف او از این کار

مسند اما على :۷ج/۴د/۲۰۷ا۲۳۰
 -۶اعتراض زن عرب به تقسهیم مسهاوی بیهت

المال توسط حضهرت و پاسهخ اسهتداللى ایشهان

مواجهه استداللی با رفتار ناصواب
بدون استناد
مواجهه است لی با رفتیار ناصیواب
بدون استناد

مواجهی ی ی ی ی ی ی ییه
اسییتداللی بییا
رفتیی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییار
ناصی ی ی ی ی ییواب

بدون استناد

بر عد فرز بین بنى اسحاز و بنى اسماعیل

مسند اما على :۷ج/۸د/۲۸۰ا۱۸
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گفتن ههى اس ههت ک ههه همشم ههان ب هها ،م ههعآور ی روای ههات ،تحلی ههل روش مقایس ههه مس ههتمر نی ههش انج هها

مىگیهردو یعنهى بهه صهورت رفهت و برگشهتى ،مرتهب کهدها همهرا ،بها مفهاهیم مقایسهه مهىشهوند و
شهاید ت ییهر کننهد .البتهه ایهن فرآینهد در طهول پهژوهش در ،ر یهان اسهت و فقهط در کدگهذاری بهاز

خ صه نمىشود.

همههان ط ههور کههه در روش گران ههدد تئ ههوری ،عبههارات برگرفت ههه شههد ،از مص ههاحبه را کدگ ههذار ی

مىکنند ،در این تحقی نیش هر روایت یا بخشى از ی

روایهت بهه منشلهه مصهاحبه بها امها اسهت

و دیههدگا ،امهها  ۷در آن مههورد کشههف شههد ،اسههت و کدگههذاری گردیههد ،اسههت و بهها حف ه ایههن
نکت هۀ مهههم اسههت کههه مههىتههوان ایههن روش را نههه تنههها در مصههاحبه ،بلکههه در متههون هههم اسههتفاد،

کهردو حتهى روش کهار نهر

افشارههایى ماننهد Shell

 Nvivoو نهر

افهشار vesearch

 Hyperو نهر افهشار

 - MAXQDAکههه بههرای تحقیقههات کیفههى طراحههى شههد،انههد  -بههه ایههن ترتیههب اسههت کههه مههتن
مصاحبهها و پاسخها وارد این نر افشارها مىشوند و ساس امکان کدگهذاری بهرای مهتن ایجهاد

مههىشههود .پههس روایههات امهها  ۷هههم گو یههای مههتن پیههاد ،شههد ،یه
1

کدگذاری مىشود.

مصههاحبه فرضههى اسههت کههه

کدگههذاری بههاز تهها زمههانى ادامههه دارد کههه مقولههه اصههلى شناسههایى شههود .مقولههه اصههلى دغدغههه

اصلى محق است و بعضى معیارهای انتخاب آن عبارتاند از :مرکهشی بهودن ارتبهاط بها سهایر

مقولهها و اتفاز افتادن مکرر در داد،ها.

2

در ابتههدا ،فراینههد کدگههذاری بههاز ،بههه سههه کههد تعامههل و تقابههل و ت افههل منتهههى شههد کههه مههراد از

تعامهل ،گونههای از موا،ههه حضهرت بها افکهار و باورههای ناصهواب اسهت کهه دو طهرف افههراط در

موا،هه ،یعنى برخورد تند و تفریط ،یعنى سهکوت و ت افهل نباشهد و راههى میانهه اسهت .مهراد از
تقابل هم دوگونه برخورد تند لفظى و برخورد فیزیکى است و مقوله ت افهل در ،هایى بهود ،اسهت

که حضرت بحث استداللى یا برخورد تند لفظى و فیزیکى نداشته اسهت و بها تو،هه بهه فضهای
د
وا عه و احتماال زمینهای برای آن دو عکس العمل و،ود داشته است.
کدگذاری انتخابی

بعد از کدگذاری باز ،باید یکى از مقولهها به عنوان مقوله اصلى انتخاب شود و سهایر کهدها
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1. share, drtaffiyan.com
2. Advabes ub the methodology of grounded theory.

از کدگههذاری بههاز اشههباع شههد ،بودنههد و بههه سههه مقولههه تعامههل و تقابههل و ت افههل رسههید ،بههودیم،

انتخههاب ی ه

مقولههه  -کههه دربرگیرنههد ،دو مقولههه بنی هادی دیگههر باشههد  -مشههکل بههود و در وا ههع،

یافه ههت نمه ههىشه ههد .له ههذا هه ههر سه ههه که ههد را به ههه عنه ههوان مقه ههوالت انتخه ههابى در نظه ههر گه ههرفتیم که ههه
د
هر کدا مىتوانست مفهاهیم متعهدد را در بهر گیهردو مهث تعامهل ههم شهامل بهاور و رفتهار مهىشهود
و هههم شههامل اسههتناد و بههدون اسههتنادو همههین طههور تقابههل شههامل برخههورد تنههد لفظههى و برخههورد
تنههد فیزیکههى مههىشههود کههه هههر دو زیرمجموعههه تقابههل بهها مسههتند یهها بههدون اسههتناد بههود ،اسههت.

همین طور ،ت افل شامل هر دو صورت مىشد ،استو اگر چه ممکن است تعداد زیرمجموعهه

ارائه مدل رویارویی امیرالمومنین؟ع؟ با باورها و رفتارهای ناصواب...

بهها آن مههرتبط شههوند یهها ویژگههى ایههن کههد اصههلى باشههد .بهها تو،ههه بههه ایههنکههه مقولههههههای برخاسههته

هر کدا یا کم باشد یا و،ود نداشته باشهد و یها بهه علهت ک هرت روایهات ،از دایهر ،دیهد مها خهارج

بود ،است.

در هر حال ،با تو،ه به نبود ی

مقوله فراگیر  -که شامل مقوالت دیگر ههم بشهود  -مقولههای

انتشاعىتر انتخاب شد که سه مقوله بلى را در بر مىگیرد« .اص ا» این ویژگى را دارد.

در وا ع ،مقوله «اص ا» فراگیرترین و انتشاعىتهرین مقولهه اسهت کهه مهىتوانهد شهامل تعامهل،

تقابل و ت افل شود.
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سیر کام کدگذاری باز در شک های ذی آمده است:

ارائه مدل رویارویی امیرالمومنین؟ع؟ با باورها و رفتارهای ناصواب...
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درآمد و در نهایت به سه مقوله تعامل و مقابل و ت افل ،تبدیل شد:

و در نهایت ،تما مراحل کدگذاری باز و انتخابى در شکل زیر آمد ،است:

ارائه مدل رویارویی امیرالمومنین؟ع؟ با باورها و رفتارهای ناصواب...

بعد از کدگذاری اولیه ،باز هم مقولهها تحهت مقولههههای عمهومىتهر هرار گرفهت و بهه شهکل ز یهر

کدگذاری نظری

بههر خه ف مههدل اشههتراوا  -کههه کدگههذاریهههای بههاز و محههوری و انتخههابى و،ههود دارد - .در
1

روش گلیسری ،بعد از کدگذاری باز و انتخابى ،به کدگهذاری نظهری منتههى مهىشهود .در مهدل
گلیسههری کدگههذاری بههاز و انتخههابى بههر دسههتهبنههدی ،طبقههههبنههدی و تکههه تکههه کههردن داد،ههها

مههىپههردازد .در ایههن مرحلههه ،در وا ههع ،کدگههذاری ،دیههدی و،ههود نههدارد ،بلکههه در ایههن مرحلههه،
د
مفاهیم کام به هم مرتبط مىشوند تا مدل نهایى دربار ،نحو ،موا،هه اما على ۷با باورها و
 .1مبانی پژوهش کیفی ،د.۱۲۳
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رفتارهای ناصواب ترسهیم شهودو بهه گونههای کهه ا گهر بها ت افهل و سهکوت امها  ،ت ییهر بهاور و رفتهار
دهههد ،امهها در همههین مرحلههه تو ههف مههىکننههدو و گرنههه اسههتدالل کههرد ،و در نهایههت ،برخههورد تنههد

صورت مىگیرد .البته در روایاتى که بررسى شد ،است ،تعداد موارد ت افل بسیار کهم هسهتند و
د
مجموعها د ،مههورد و،ههود داشههته اسههتو امهها در  ۱۰۵مهورد تقابههل و بیشههترین مقههدار بههه اسههتدالل و
تعامل با  ۲۳۰مورد اختصاد داشته است.

در م ههدل اش ههتراوا ،نظر ی ههه داد،بنی ههاد اخ ههت ف اس ههت و ع ههد،ای مرحل ههه م ههدلس ههازی را بع ههد از

کدگذاری انتخابى آورد،اندو ولهى عهد،ای دیگهر تجز یهه و تحلیهل پایهانى بهه منظهور مهدلسهازی همهان

کدگذاری انتخابى دانستهاند و معقتدند در این مرحله به پاالیش یافتههای بلهى پرداختهه مهىشهود

و بهها طههى ایههن فراینههد ،در نهایههت چههارچوبى نظههری پدیههدار مههىشههودو امهها در مههدل گلیسههری مرحلههه
1

کدگههذاری نظههری همههان ارتبههاط دادن مقههوالت و مفههاهیم بهها یکههدیگر و ارائههه چههارچوب نظههری همههان
2

ارتباط دادن مقوالت و مفاهیم با یکدیگر و ارائه چارچوب نظری است.
3

با تو،ه به آنچه گذشت ،در چارچوب نظهری نحهو ،موا،ههه امیرالمهؤمنین ۷در موا،ههه بها

باورها و رفتارهای ناصواب در شکل ذیل آمد ،است:

« .1معرفى روششناسى نظر یه داد،بنیاد برای تحقیقات اس مى (ارائه ی
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نمونه)» ،د.۵
2. Grounded Theory, P:247.

« .3تبیین مدل ،ذب گردشگر س مت :با استفاد ،از استراتژی تئور ی داد ،بنیاد ک سی » ،د.۸۷

ارائه مدل رویارویی امیرالمومنین؟ع؟ با باورها و رفتارهای ناصواب...

نتیجهگیری

میههراث بههه ،ههای مانههد ،از امهها علههى ۷در زمههان خانهههنشههینى و حکومههت در الههب خطبهههههها و

نامهها و کلمات دیگر ،مجموعه گرانبهایى است که مىتواند در حوز،های مختلهف علهو رفتهاری

مورد استفاد ،رار گیرد .در این نوشتار ،فقط ،نبه تربیتى سهخنان حضهرت بها ههدف اصه ا باورهها
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و رفتارهای ناصواب مورد بررسى رار گرفته و تحقی با روش زمینه بنیاد از نهوع گلیسهری انجها شهد،
است .مدل ارائه شد ،گویای این اسهت کهه هسهته اصهلى و مقولهه مرکهشی سهخنان حضهرت نهارر بهه
اص ا فرد و بهه تبهع آن ،امعهه بهود ،اسهت .پایهانى و روایهى مهدلههای کیفهى ههم بها روشههای کمهى

متفاوت است .در تحقیقات کیفى ،دو عنصر بسیار اهمیهت دارد :یکهى باور پهذیری نتیجهه تحقیه

هحت
استو به گونهای که نتیجه برای محققان و متخصصان ابل بول باشد .مهمترین گهوا ،بهر ص ِ
یافتۀ این تحقی  ،خود رآن و سنت انبیای الهى است .در رآن هر سهه شهیو ،ت افهل ،تعامهل و تقابهل

آمههد ،اسههت .دربههار ،تعامههل مههىتههوان بههه اسهتدالل حضههرت ابههراهیم ۷در مقابههل بههت پرسههتان (سههور،
انعا  ،آیه  )۷۶و یا احتجاج پیامبر ۹با یهود (سور ،بقر ،،آیهه  )۲۸۵اشهار ،کهرد و بهرای تقابهل بهه آیهات

(سههور ،انفههال ،آیههه  )۵۷و (سههور ،فههتح ،آیههه  )۲۹پیشههنهاد کههرد و همینطههور دربههار ،ت افههل بههه آیههه (سههور،
فر ان ،آیه  )۶۳استناد نمود.

همچنین در سیر ،پیامبر ۹هر سه روش دید ،مىشود.

1

عنصر دیگر در تحقیقات کیفى ،عینیت در تحقی است که نشان مىدهد تا چهه میهشان از

سههوگیری و پههیش داوری دور بههود ،و تهها چههه انههداز ،میههان پنههدارهای خههود بهها آنچههه تحقی ه نشههان

مىدهد ،تفاوت ایهل شهد ،اسهتو ز یهرا بهه ایهن ترتیهب ،عه و ،بهر نگها ،محقه نگها ،دیگهری نیهش

و،ههود نههدارد .در تو،یههه دیگههری  -کههه بههه تبییههد اعضهها ( )membercheekingمعههروف اسههت -

محق  ،بخشى از یافتهها را در اختیار گرو ،مورد مطالعه رار مىدهد تا تحلیل و بررسهى کننهد.

ایه ههن در تحقی ه ه در به ههار ،عنصه ههر اول مشه هههود اسه ههت و در به ههار ،عنصه ههر دو هه ههم در ،معه ههى از

صاحبنظران نظرخواهى شد ،است و تبیید کرد،اند.
در پایان پیشنهاد مىشود:

 .۱این روایات با روشهای دیگری مثل تحلیل محتوای کمى و کیفى نیش بررسى شوند

و همین طور با تشکیل ی

کارگرو ،دربار ،فضای صدور آنهها تحقیه شهود .عه و ،بهر آن،
ِ

سرنوشت کسانى که مورد نظر حضرت بود،اند و یکى از برخوردهای سه گانه با آنان شهد،

است، ،داگانه تحقی شود.

 .۲در بار ،موضوعات مختلف ،به ویژ ،روایاتى که منشهب فتهوای فقههى نیسهتند و بیشهتر
ّ
،نبههه اخ ههى دارنههد ،ا گههر ب هه وسههیله روایههات مههدلسههاز ی شههود ،شههاید تحههولى در اعتبههار

سههنجى روایههات ،صههورت گی هردو چههون ا گههر منظومههه فکههری امامههان کشههف شههود ،حتههى ا گههر
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 .1شرح نهج البالغ  ،ج ،۶د.۲۵

مههدل ،ههای مههىگیرنههد  -پذیرفتههه مههىشههود و در نهایههت ،ا گههر روایههت یهها روایههاتى در مههدل ههرار
نگیرد ،به احتمال زیاد ،معتبر نیست که در میزان الحکم این گونه روایات ،تحت عنوان

«نوادر» ،انمایى مىشوند.
کتابنامه

قرآن کریم.

 اصهول و مبههانی روشهههای کیفههی ،حسههین خنیفهر و ناهیهد مسههلمى ،تههران :انتشهارات نگهها،دانش۱۳۹۶ ،ش.

ارائه مدل رویارویی امیرالمومنین؟ع؟ با باورها و رفتارهای ناصواب...

روایتى ضعیف باشد ،با ّ
تو،ه به روایات دیگهر  -کهه ههم مضهمون ایهن روایهت هسهتند و در

 تاریخ تمدن ،ویلیا ،یمش دورانت ،محسن اشعریون ،ج  ،۶تهران :شرکت انتشهارات علمهىو فرهنگى۱۳۹۸ ،ش.

 -روش تحقیق در علوم اجتماعی ،با ر ساروخانى ،تهران :دیدار۱۳۸۶ ،ش.

 شههرح نهههج البالغهه  ،ابههن ابههى الحدیههد ،تحقی ه  :محمههد ابوالفضههل ابههراهیم ،ههم :مؤسس ههاسماعیلیان ،بىتا.

 مسند االمام امیر المؤمنی علی ب ابی طالب ،۷عزیشا عطاردی وچانى ،تههران :عطهارد،چا

اول۱۳۸۶ ،ش.

 موسوعة االمام علی ب ابی طالهب فهی الکتهاب و السهنة و التهاریخّ ،محمهد الریشههری ،هم:
دارالحدیث ،دو ۱۴۲۵ ،ز.

 نیریهه هههای علههوم انسههانی ،ژولههین فرونههد ،متههر،م :علههى محمههد کههاردان ،تهههران :مرکههش نشههردانشگاهى۱۳۹۳ ،ش.

 نهههج البالغه  ،محمهد بههن حسههین شهریف الرضههى ،مصههحح :محمهد دشههتى ،ههم :انتشههاراتاس مى۱۴۲۸ ،ز.

 هویهههت علهههم دینهههی ،خسههرو بهها ری ،تهههران :انتشههارات وزارت فرهنههگ و ارشههاد اسهه مى،۱۳۸۲ش.

« -اصههول ت ییههر و اصه ا رفتههار در سهیر ،معصههومان :بهها اسههتفاد ،از روش مطالعههه اسههنادی و

تحلیلههى و بهها هههدف بررس هى اصههول ت ییههر و اص ه ا رفتههار در س هیر ،معصههومان ،»:مجلههه

معرفت ،ش.۱۶۰
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علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره چهارم

 «اما على ۷و اصول برخورد با دشمنان» ،سید محمدعلى داعى نهژاد ،فصهلنامه حکومتاسالمی ،ش ۱۳۸۶ ،۱۸ش.
 «تبیین مدل ،ذب گردشگر س مت :بها اسهتفاد ،از اسهتراتژی تئهور ی داد،بنیهاد ک سهی »،فصلنامه گردشگری شهری ،دور ،۴ ،شمار ،۱ ،بهار ۱۳۹۶ش.

 «تبیه ههین مه ههدل راهبه ههردی در صه ههفت نه ههوزین به هها اسه ههتفاد ،از تئه ههوری داد،بنیه ههاد ک سه ههی »،وحیدخاشعى و عطاءاله هرندی ،فصلنامه مدیریت راهبردی ،ش ۱۳۹۴ ،۲۲ش.

 «دشمنان و مخالفان در نگرش سیاسى اما على ،»۷على اکبر علىخانى ،مجله حهوزه ودانشگاه ،ش۱۳۸۶ ،۲۶ش.
 «مشاهد ،در رویکرد گراندد تئوری» ،طاهر ،فتحى نجفهى ،مجلهه تحقیقهات کیفهی در علهومسالمت ،ش  ،۲د ۱۳۹۵ ،۲۲۹-۲۲۱ش.
« -معرفى روششناسى نظر یهه داد،بنیهاد بهرای تحقیقهات اسه مى (ارائهه یه

خنیفر و همکاران ،فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی ،ش ۱۳۹۰ ،۲۳ش.

نمونهه)» ،حسهین

 «نیریههه دادهبنیهههاد کالسهههی  ،هو یههت برندتوریسههم س ه مت ایههران» ،علههى اکبههر فرهنگههى وهمکاران ،فصلنامه مدیریت بازرگانی ،شمارۀ ۱۳۹۴ ،۱ش.
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