
مدل روش شناختي مطالعة سبک زندگي اسالمي

                                                                                              مجید کافي1

چکیده
براي مطالعه ســبک زندگي با رویکرد اسالمي و استنباط وضعیت مطلوب آن،  
باید از قرآن استفاده کرد. به خصوص استنباطي که درصدد است به تولید نظریه اي 
در باب سبک زندگي اســالمي بیانجامد، یعني استنباط مدل مطالعه سبک زندگي 
اسالمي با استفاده از قرآن در مقام گرد آوري، ساخت مدل مفهومي، نظریه پردازي،... 
بیشــتر نیاز به اســتفاده از آیات قــرآن دارند. اما از چه روشــي مي توان در مقام 
نظریه پردازي از قرآن اســتفاده کرد؟ به عبارت دیگر مدل روش شــناختي مطالعه 
قرآن براي رسیدن به نظریۀ سبک زندگي اسالمي کدام است؟ براي پاسخگویي به 
این سؤال بین سه روش تفسیر موضوعي، تحلیل محتوا و مدل سازي ترکیب شده 
اســت که به مدل ترکیبي روش شناختي یا »روش مدل سازي بر اساس منابع دیني« 
نام گذاري شــده است. این تحقیق درصدد است ضمن توضیح هر یک از این سه 
روش، به مدلي ترکیبي براي نظریه پردازي در باب ســبک زندگي اسالمي از قرآن 

دست یابد.
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مقدمه
مفهوم سبک زندگي مفهومي تولیدپذیر و بازتولیدپذیر است و این انعطاف نکتۀ بسیار کلیدي 
در ضرورت مطالعۀ مجدد ســبک زندگي اســت. عّلت توافق اندیشمندان اجتماعي بر ضرورت 
بررسي سبک زندگي در هر زماني نیز ریشه در همین قابلیت بازتولیدي آن دارد. از همین رو اگر 
به فرض بتوان در وهله نخســت اجزا و ارکان اصلي این مفهوم را در منابع دیني شناسایي نمود، 
و در وهله دوم شاخصه هاي روش شناختي تولید و بازتولید آن را به صورت یک مدل ارائه کرد، 
یک مطالعه بســیار مهم اجتماعي در فرض اول و یک تحقیق روش شناختي در فرض دوم انجام 
شده است که بدیل بســیاري از ابزارهاي روش شناختي مطالعات سبک زندگي غیربومي خواهد 
شــد. اما آیا مي توان این دو فعالیت تحقیقي را در یک مــدل و در فرایندي واحد انجام داد. این 

تحقیق براي انجام این مهم تالش مي کند.
اما باید به این نکته توجه نمود که تحقیق در موضوع هاي اجتماعي همچون ســبک زندگي 
از منظر دین، از یک سو در حوزۀ علوم اجتماعي قرار دارد و از سوي دیگر در قلمرو فهم متون 
و منابع دیني. چنین مطالعاتي افزون بر استفاده از روش شناسي علوم اجتماعي، محتاج روي آورد 
درون دیني نیز هســت. به عبارت دیگر در باب سبک زندگي باید دو مطالعه همزمان انجام شود: 
یکي در مورد سبک زندگي مطلوب اسالمي و دیگري در باب سبک زندگي موجود. این تحقیق 

در صدد است مدلي ارائه کند که هر دو مطالعه در یک فرایند به سرانجام برسد.
از این رو مطالعه ســبک زندگي اسالمي داراي دو مرحله معرفت شــناختي )ارائه نظریه اي 
در باب ســبک زندگي( و روش شــناختي )ارائه مدلي براي مطالعه آن در منابع اســالمي( است. 
به عبارت دیگر در روش شناســي مطالعه سبک زندگي اســالمي،  در صددیم مدلي براي مطالعۀ 
همزمان وضعیت سنجي سبک زندگي موجود و ارائه وضعیت مطلوب سبک زندگي اسالمي ارائه 
گــردد. تحقیق در بخش فهم واقعیت و وضعیت موجود، جنبۀ کّمي دارد، اما بخش اســتنباط و 
استخراج سبک زندگي از متون اسالمي، بیشتر با نوع تحقیقات کیفي سنخیت دارد و باید از اصول 
روش شــناختي تحقیق کیفي پیروي کرد؛ چرا که روش هاي کیفي را مي توان براي فهم و غور در 

بطن آیات که در بطون آیات چه نهفته است و براي نظریه پردازي از متون دیني به کار برد. 

مفهوم سبک زندگي
ســبک زندگي اسالمي در این تحقیق عبارت است از مجموعه شیوه هایي که هر مسلماني به 
وســیله آن ها از تمام ســرمایه هاي فردي و اجتماعي براي استحکام نظام ارتباطي و سپري کردن 
درســت امور زندگي اســتفاده مي کند. این معنا پیوند چنداني با موضــوع طبقه اجتماعي ندارد. 
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بنابراین ســبک زندگي پیامد و برآیند بینش ها، گرایش ها، ارزش ها در ابعاد رفتار فردي و قواعد 
اجتماعي،  اقتصادي، سیاسي و فرهنگي است. 

مدل روش شناسي سبک زندگي 
مدل روش شناسي یا متدلوژي مطالعه سبک زندگي، داراي شش مرحله عمده اجرایي است. 
مرحله اول، اســتخراج آموزه هاي اســالمي در باب زندگي و اســتنباط وضعیت مطلوب سبک 

زندگي، از متون دیني )کتاب و سنت( است. 
مرحله دوم نظریه پردازي از آیات به دســت آمده در مرحله قبل اســت. در این مرحله باید 
به پرســش پاسخ داده شود که کانون تحقق ســبک زندگي اسالمي چیست؟ آیا این کانون امري 
اجتماعي است، یا روان شــناختي، اقتصادي، بهداشتي یا همۀ این موارد؟ به عبارت دیگر در این 
مرحله باید نظریه اي متناســب با وضعیت مطلوب از قرآن و روایات مرتبط استنباط شود. شایان 
ذکر اســت که در قرآن هیچ نظریۀ جامعه شناختي، روان شناختي، و.... را به طور یک جا، مشروح 
و کامل در باب ســبک زندگي نیافته ایم. آنچه در قرآن وجود دارد، تعدادي آیه در باب مســائل 
جامعه و نوع و چگونگي زندگي مردم اســت که مي توان با راهنمایي و داللت آنها یک نظریه اي 
را ساخته و پرداخته کرد. اگر نظریه را به یک جورچین تشبیه کنیم، مجموعه گزاره ها و قضایاي 
یک متن بسان قطعات تشکیل دهندۀ آن خواهند بود، قرآن هم تعدادي از این قطعات را در اختیار 
ما قرار داده اســت و هم جایگاه تعدادي از آنها را در خانه هاي جورچین براي ما مشخص کرده 
است. خانه هاي مشخص شده راهنماي ما براي تنظیم سایر خانه هاي جورچین هستند که باید با 
مراجعه به واقعیت اجتماعي کامل شود. در طول تحقیقات تجربي تنظیم نظریه کامل تر و دقیق تر 
خواهد شــد و اگر در طول تحقیقات متعدد فهم شود که این نظریه حل کننده مسائل و مشکالت 
و پاســخ دهندۀ پرسش هاي جامعه نیســت، احتمال مي دهیم ترتیب و چینش گزاره هاي علمي و 
دیني ما درست نبوده است. بنابراین توضیح شیوۀ پردازش نظریه، استنباطي است و امکان اشتباه 
در نظریه پردازي قرآني وجود دارد. شایان ذکر است انجام این مرحله با مرحلۀ اول قابل تفکیک 

نیست، تفکیک این دو مرحله فقط در مقام بیان آن است. 
مرحله ســوم تدوین و بازتعریف مفاهیم و توضیح اصطالحات علمي بر اساس نظریه است؛ 
به طور مثال در جامعه شناســي ســبک زندگي پس از نظریه پردازي و کسب نظریه قرآن در باب 
ســبک زندگي، نوبت بــه تعریف اصطالحات و مفاهیم موجود در مدل ســبک زندگي از منظر 
جامعه شناســي همچون خانواده، اوقات فراغت، کسب و کار، ارتباط هاي اجتماعي و... مي رسد. 
پیش فرض انجام این مرحله این است که تعریف اصطالحات و مفاهیم اجتماعي بر اساس نظریۀ 
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سبک زندگي اسالمي متفاوت با تعریف آنها بر اساس نظریه هاي دیگر خواهد بود.
مرحله چهارم و پنجم شناخت وضعیت موجود با روش هاي تجربي است. در مرحله چهارم 
و پنجم که به طور کامل به یکدیگر مرتبط هستند، دو کار به شرح زیر انجام مي شود؛ اول این که 
نظریۀ بر اساس روش تجربي و واقعیت اجتماعي ارزیابي و سنجش مي شود و در صورت وجود 
اشــکال یا اشــکاالتي در نظریه، آن را اصالح مي نماییم )اصالح مرحلۀ اول(. در صورت تغییر و 
اصالحاتي در نظریه، باید مفاهیم و اصطالحات که بر اســاس نظریه قبل از اصالح تعریف شده 
بودند، نیز بازتعریف شــوند )اصالح مرحله دوم(؛ دوم این که باید با روش مقایسه اي واگرایي ها 
و همگرایي هاي میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را سنجید. در این مرحله باید نظریه به 
وســیله مبادي تجربي که مورد پذیرش دانشمندان غیرمسلمان است، اثبات شود تا مورد پذیرش 
آنان قرار گیرد. بنابر این در این مرحله افزون بر دو مورد قبل، جامعه شــناس درصدد اســت یک 
ایده و نظریۀ تجربي را در حوزۀ ســبک زندگي از قرآن استنباط کند و سپس با مبادي تجربي آن 

را به دیگران بقبوالند. 
مرحله ششــم و آخر باید با روش تجربي راهکارها و سازوکارهاي فرآیند تغییر از وضعیت 
موجود به وضعیت مطلوب را به دست آورد. جنبۀ اصالحي نظریه قرآني در این مرحله به ظهور 
مي رسد. شایان ذکر اســت که نظریه هاي دیني و قرآني نسبت به علوم جدید مثل جامعه شناسي 
بي اعتنا نیســت و از تجربیات و دست آوردهاي آن کمال اســتفاده را خواهد برد. از این رو علم 
جامعه شناســي به عنوان یک تجربه و دست آورد بشري با جامعه شناسي سبک زندگي اسالمي در 

این مرحله و مرحله چهارم با هم پیوند مي خورند. 
توضیح آن که مکانیسم آرمان گرایي بر اساس جهان بیني اسالمي چنین است که از یک طرف 
بر اســاس بایدها و نبایدهاي دین اســالم در مورد سبک زندگي یا خانواده تصویري از وضعیت 
بهتر یا مطلوب ســبک زندگي و خانواده در آینده در ذهن مردم ترسیم مي کنیم و از طرف دیگر 
از وضعیت موجود ســبک زندگي یا خانواده در جامعه توسط دست آوردهاي علوم تجربي آگاه 
مي شویم. پس از این دو مرحله، باز از نتایج علوم تجربي استفاده کرده و مکانیسم و فرایند تغییر 
از وضعیــت موجود به وضعیت بهتر و تحقق آرمان ها را برنامه ریــزي مي کنیم. به طور مثال در 
تعالیم و آموزه هاي اسالمي در باب سبک زندگي آمده است که ارتباطات جنسي خارج از ضوابط 
و هنجارهاي پذیرفته شــده نامشــروع و حرام یعني نامطلوب است؛ به وسیله علم جامعه شناسي 
نیز وضعیت موجود جامعه آگاه مي شــویم. در صورت وجود فاصله بین وضعیت موجود )رواج 
ارتباطات نامشــروع جنســي( و وضعیت مطلوب )محدود بودن ارتباطات جنســي به ارتباطات 
جنســي مشــروع( مي توانیم از مکانیسم هاي موجود در جامعه شناسي اســتفاده کنیم و جامعه با 
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وضعیت موجود را به سوي جامعۀ بهتر و تحقق آرمان ارتباط جنسي مطلوب سوق دهیم.

اما این تحقیق در واقع درصدد اســت، به مرحلــه اول و دوم مدل فوق بپردازد؛ یعني مدلي 
براي اســتخراج و ترســیم وضعیت مطلوب و استنباط نظریۀ سبک زندگي از قرآن ارائه دهد. اما 
مراحل سنجش مدل با واقعیت اجتماعي مراحلي به قرار زیر دارد: استخراج مفاهیم از مدل سبک 
زندگي اسالمي، تعریف عملیاتي مفاهیم و تبدیل آنها به متغیر، بیان روابط بین متغیرها و ساخت 
فرضیه ها،  بیان روابط بین فرضیه ها و ســاخت مدل تحقیق، جمــع آوري داده ها، تحلیل دادها و 
سرانجام نتیجه گیري. شایان ذکر اســت مرحله اعتباریابي مدل ارائه شده نیز در این جستار مورد 

بررسي قرار نمي گیرد.

سازوکار نظریه پردازي
براي نظریه پردازي از منابع دیني بهتر آن اســت که به روش تحقیقات کیفي از نوع استقرایي 
روي آورد. بــه عبــارت دیگر جهت طراحي مدلي براي مطالعه ســبک زندگي اســالمي باید از 
دســت آوردهاي روش شناختي تحقیقات کیفي بهره جست. بر اساس این،  سازوکار نظریه پردازي 
براي ســبک زندگي اســالمي از ترکیب چند طرح تحقیق کیفي شــکل گرفته اســت که شامل 
روش تفســیر موضوعي قرآن کریم، تحلیل  محتواي کیفي که شامل مفهوم  پردازي )تحلیل اولیه(، 
طبقه بندي مفاهیم )مقوله بندي یا تحلیل ثانویه(، تعیین مقوله هاي اصلي و نقش ها )تحلیل نهایي(  
و سرانجام مدل سازي که طراحي پیوند بین مقوالت و ساخت مدل نظري است. تکنیک استخراج 
مدل تئوریک خود نوعي منطق براي پیوند مقوله هایي است که ضمن تحلیل هاي سه گانه به دست  

آمده اند.
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جمع آوري و تفسیر موضوعي آیات و روایات مرتبط 
اولین گام تحقیق بر اســاس مدل فوق جمع آوري آیات اســت. جمع آوري آیات بر اساس 
واژگان به کار رفته در آیات که نزدیکي معنایي با مفاهیم به کار رفته در نظریه هاي ســبک زندگي 
دارند، شــروع مي شود. این مفاهیم مسیر جمع آوري داده ها )آیات( را مشخص مي کنند. گام دوم 

در این مرحله تفسیر موضوعي آیات بر اساس ظاهر و به کمک دیدگاه  مفسران، است. 
تفســیر موضوعي در مقابل تفسیر ترتیبي، به تفســیري اطالق مي شود که از طریق کنکاش 
همۀ آیاتي که در جاهاي مختلف قرآن و روایات مرتبط با آنها، به موضوعي خاص اشــاره دارد، 
جمع آوري و ســپس تفسیر مي گردد. تفســیر موضوعي به دو معنا است: یکي این که موضوعي 
بیروني و خارجي بر قرآن عرصه شــود تا دیدگاه قرآن در بارۀ آن موضوع اســتنباط و پس از آن 
تفســیر شود؛ شاید مراد پاره اي از آیات )آل عمران/7( و روایات )صفار، 1389: 194، ح 7؛ الحّر 
العاملــي، 1416ق: 27، ح 196( که بر تأویل قرآن در هر زماني داللت مي کنند، اشــاره به همین 
معناي تفســیر موضوعي داشته باشند. تأویل قرآن یعني استفاده آیات براي فهم موضوع هایي که 
در عصر نزول قرآن وجود نداشــته اند؛ معناي دوم تفســیر موضوعي عبارت اســت از برگزیدن 
موضوع هاي قرآني و دســته بندي آنها و ســپس آوردن همۀ آیاتي که به آن موضوع پرداخته اند، 
تا نگرش قرآن دربارۀ آن موضوع به دســت آیــد )ر.ک: حکیم، 1378: 22(. به طور قطع در این 
تحقیق معناي دوم تفســیر موضوعي مراد و منظور است، چرا که ابعاد و مؤلفه هاي سبک زندگي 
اجتماعي انسان ها در هر زمان و جامعه اي)مردم، ارتباط، جامعه، بینش ها، گرایش ها، اراده، گفتار، 
رفتار، هویت اجتماعي و خانوادگي، کسب و کار، ارتباط هاي اجتماعي، معیشت، پوشاک، و...( از 
موضوعات قرآني اســت. بنابراین تفسیر موضوعي در این جستار عبارت است از برگزیدن آیات 
مرتبط قرآن با موضوع ســبک زندگي اجتماعي و سپس دســته بندي کردن همۀ آن آیات و بیان 
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ابعاد و مؤلفه هاي ســبک زندگي بر اساس آن آیات و در نهایت تالش براي فهم مجموعي آیات 
تا نگرش قرآن دربارۀ ســبک زندگي اجتماعي و ابعاد و مؤلفه هاي آن به دست آید. تفسیر و فهم 

مجموعي آیات برگزیده بیانگر سبک زندگي اسالمي است. 
به طور خالصه 1. تفسیر موضوعي در این جستار عبارت است از برگزیدن آیات و روایات 
مرتبط با ســبک زندگي و سپس دســته بندي کردن همۀ آن آیات و روایات که به سبک زندگي 
پرداخته انــد، و در نهایت تالش براي فهم مجموعي آیات تا نگرش قرآن دربارۀ موضوع ســبک 
زندگي به دست آید؛ 2. مفاهیمي که بر اساس تفاسیر اجتماعي از قبل برگزیده مي شوند، به عنوان 
ادبیات فني مورد استفاده قرار مي گیرند. ادبیات فني به تفاسیر، گزارش هاي مطالعات قرآن پژوهي 
و مقاله هاي نظري و تفســیري مرتبط با سبک زندگي اطالق مي شــود )ر.ک: محّمدپور، 1389: 
324(؛ 3. واحد مشــاهده در فهم متن و اســتنباط از آن معموال با واحد تجزیه و تحلیل متفاوت 
است. در بخش تفسیري تحقیق، واحد مشاهده آیات و گاهي روایات هستند، اّما واحد تجزیه و 

تحلیل فهم ما و یا مفسران دیگر از آن آیات و روایات است. 

تحلیل محتوا
پس از جمع آوري آیات و روایات و تفسیر آنها باید برداشت هاي به دست آمده از تفسیر آیات 
تحلیل شــوند. نوع تحلیل مناسب با این گونه تحقیقات، معموال تحلیل محتواي کیفي است. تحلیل 
محتوا در این تحقیق روشــي است که مي توان بر اساس آن سبک زندگي مورد نظر قرآن را به طور 
نظري، آرماني و نظام مند شــناخت. رویۀ شــناخت، تحلیل محتوا در فرآیند سه گانۀ )مفهوم پردازي، 
مقوله بندي و تعیین مقوله هاي اصلي و نقش ها آنها( اســت. مفهوم پردازي از آیات در تحلیل محتوا 
بر اســاس مفاهیم و معاني مورد نظر مفّسران صورت مي گیرد. بنابراین، در وهلۀ اول به آیات مرتبط 
برچســب مفهومي زده مي شود و سپس مفاهیم به دســت آمده در گروه هاي انتزاعي تر مقوله بندي 

مي شوند. 
در اینجا ذکر دو نکته الزم اســت یکي این که تفاوت اساســي تحلیل محتوا با روش تفســیر 
موضوعي در این اســت که تحلیل محتوا در صدد فهم انگیزه ها، شرایط اجتماعي، اوضاع و احوال 
حاکم بر متن و ماتن است, ولي تفسیر موضوعي در صدد فهم خود متن است؛  و دومین نکته این 
که گام ششم در مرحله بعد یعني ساخت مدل نظري مطالعه سبک زندگي توضیح داده خواهد شد.
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مراحل تحلیل محتوا 
مجموعه فعالیت هایي که بر اســاس ســه گام تحلیل محتوا در این تحقیق باید انجام شــود، 
عبارت است از: 1. عملیات مفهوم پردازي و برچسب زدن به آیات، 2. مقوله بندي مفاهیم، 3. تعیین 
مقوله هاي اصلي و نقش آنها، و سرانجام در مرحله بعد باید پیوندهاي بین مفاهیم و مقوله ها به طور 
نظام مند در یک مدل نظري ارائه شــود )براي آگاهي بیشتر از چگونگي مفهوم سازي، مقوله بندي و 
برقــراري پیوند بین مفاهیم و مقوله ها ر.ک: لیندلف، تامــس و برایان تیلور؛ 1388: فصل 7، 308ـ 

.)267
بــه عبارت دیگر در این تحقیق براي تحلیل محتواي آیات و روایات از ســه رویۀ تحلیلي 
استفاده شده است که عبارتند از: مفهوم پردازي )تحلیل نخستین(، مقوله بندي مفاهیم و استنباط 
مقوله هاي اصلي )تحلیل میاني(، تعیین نقش مقوالت، و سرانجام ترکیب و پیوند بین مقوله هاي 
اصلي و ارائه مدل ســبک زندگي از پیوند بین مفاهیم )تحلیل نهایي( که در مرحله سوم تحقیق 
انجام مي شــود )ر.ک: محّمدپور، 1389: 327(. شایان ذکر اســت که تفاوت میان این مراحل 
غیرواقعي اســت؛ به عبــارت دیگر در مقام تجزیه و تحلیل آیــات و روایات، هر کدام از این 
مراحل در مرحله اي جداگانه اي و به طور مســتقل صورت نمي گیرد. همان طور که گردآوري 

آیات و روایات و تجزیه و تحلیل آنها دو مرحله به هم پیوســته و تنگاتنگ هستند. 

مفهوم پردازي
مفهوم پردازي آیات و روایات بیانگر عملیات تحلیل محتواي کیفي اســت که طي آن آیات 
و روایاتي که جمع آوري شده، تجزیه، تحلیل و به مفاهیم جداگانه تفکیک و پردازش مي شوند. 
)ر.ک: استراس و کوربین؛  1385: 59؛ همچنین ر.ک: محّمدپور، 1389: 326(. تحلیل مفهومي 
بــه اســتنباط یک مفهوم  از یک آیه یــا روایت و دادن یک نام، عنوان یا برچســب که به طور 
همزمان هر آیه از داده ها را تلخیص و تشــریح مي کند، اشــاره دارد )ر.ک: محّمدپور، 1389: 
327(. در این مرحله همۀ آیات مرتبط با سبک زندگي تک به تک برچسب مي خورند. در تحلیل 
مفهومي آیات )داده ها( مقایســه و خرد مي شــوند تا به شــکل گیري مفاهیم جدید بانجامد. در 
مرحلۀ مفهوم پردازي تک تک آیات به دقت خوانده مي شــوند و آیاتي را که بیانگر یک مفهوم1 
مرتبط با سبک زندگي است،  مشخص مي گردند. در مرحله مفهوم پردازي و تحلیل مفهومي دو 

رویه و تکنیک اصلي وجود دارد: یکي خرد کردن مفاهیم و دیگري پرســش سؤاالت. 
مفهوم به کلمه اي اطالق مي شــود که به گروه یا طبقه اي از اشیا، رویدادها و کنش هایي که 

1  . مفهوم در اینجا به معناي برچسب ذهني به ایدۀ مطرح شده در آیه یا روایات است.
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در برخي ویژگي هاي عمومي با هم اشــتراک دارنــد، الصاق مي گردد )ر.ک: محّمدپور، 1389: 
326(. در ایــن جا منظور از مفاهیم برچســب هاي ذهني جداگانه به وقایع، حوادث و ســایر 

پدیده ها اســت، در این مرحله همۀ آیات مرتبط تک به تک برچسب مي خورند.  
تکنیک و رویه کلي در مفهوم پردازي سؤال کردن است. از آن جا که هر یک از مفهوم پردازي، 
مقوله  بندي، تعیین نقش آنها در مرحله خاصي از تحقیق انجام مي شــود، نوع سؤال هایي که در 

هر مرحله مطرح مي شوند تا حدي متفاوتند.

مقوله بندي
از طریــق فرایند مفهوم پردازي و تحلیل مفهومي اســت که مقوله ها1 ســاخته و نام گذاري 
مي شــوند و ویژگي هاي خاصي به آنها منتسب مي گردد. در مرحله مقوله بندي باید دسته اي از 
مفاهیمي که از آیات به دســت آمده  را بر اســاس معناي کّلي و دروني شــان و نه بر پایۀ پیوند 
آنهــا با یکدیگر، ذیل یک مقوله قرار داد )لیندلف، تامــس و برایان تیلور؛ 1388: 278(. روند 
طبقه بندي مفاهیم را که به نظر مي رســد از نظر نوع مشــابه هستند، مقوله بندي نامیده مي شود. 
به هر دســته از مفاهیم که از یک نوع هســتند، یک اسم مي دهیم، اّما باید این اسم انتزاعي تر از 

مفاهیم باشد که مجموعۀ آنها مقوله را تشکیل داده اند.
تحلیل اجتماعي ســبک زندگي بر مبناي مقوله بندي مفاهیم امکان پذیر است و اصلي ترین 
ویژگي منطقي مقوله بندي خصوصیت طبقه بندي کردن مفاهیم اســت. اگر انبوه مفاهیم به دست 
آمــده از آیات در باب ســبک زندگي در قالــب چنین مقوله هایي کاهــش نیابند و طبقه بندي 
نشــوند، امکان شناخت نظام مند سبک زندگي، یا صادر کردن هرگونه حکمي در بارۀ آن ممکن 
نخواهد شــد. منطق و رویۀ مقوله بندي مفاهیم این اســت که مفاهیم پراکنده و بي نظم بر مبناي 
خصوصیات مشــابه که مهم هســتند، در چندین مقوله چنان طبقه بندي شوند که بتوان دربارۀ 
خصوصیــات و روابط بین مقوله ها )نه مفاهیــم پراکنده( احکامي صادر کرد یا نقش آنها را در 
مدل سبک زندگي نشان داد. هدف اصلي مقوله بندي این است که در بین مفاهیم به دست آمده 
بتوان مفاهیمي را شناســایي کرد که از نظر خصوصیات رفتاري، ارزشــي، نگرشي و گرایشي 
همساني هایي نســبت به سایر مفاهیم داشته باشــد. معیار موفقیت اینگونه مقوله بندي، معنادار 
بــودن مقوله بندي در تحلیل تفاوت ها و شــباهت ها اســت. به عبارت دیگــر قدرت تبیین هر 
مقوله بندي بســته به این است که تا چه حد مي تواند همساني و مشابهت مفاهیم هر مقوله را به 

حداکثر و اختالف میان مفاهیم هر مقوله را به حداقل برســاند. 

1  . نامي براي تعدادي از مفاهیم هم سنخ. 
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روند طبقه بندي مفاهیم که به نظر مي رســد از نظر نوع مشــابه هســتند، مقوله بندي نامیده 
مي شــود. در این مرحله هر نوع رابطۀ ارائه شده بین مفاهیم موقتي و آزمایشي تلقي مي گردد. 

تعیین نقش مقوله ها )تحلیل نقشي(
در مرحله تحلیل نقشــي محّقق نقش مقوله هاي انتزاعي به دســت آمــده در مرحله قبل را 
مشخص مي کند. در این مرحله همچنین باید مقوله اصلي یعني سبک زندگي اسالمي ظاهر شود. 
مقوله اصلي به دو شیوه ظاهر مي شود: اول انتخاب یکي از مقوله هاي موجود که نزدیکي معنایي 
با سبک زندگي دارد و دوم ابداع  مقولۀ سبک زندگي، اگر در بین مقوله هاي موجود وجود نداشته 
باشد )ر.ک: محّمدپور، 1389: 340(. در تحلیل نقشي، در واقع، نقش و جایگاه هر یک از مقوله ها 
براي مدل سبک زندگي مشخص مي شود. براي مشخص کردن نقش هر مقوله الزم است، اجزاء 
مدل الگویي را مورد بررســي قرار دهیم. از این رو در ادامه مدل الگویي زیر که در نهایت مدل 

سبک زندگي اسالمي بر اساس آن آشکار مي شود، تبیین خواهد شد.

ساخت مدل 
ســاخت مدل نظري و استخراج دیدگاه قرآن در باب سبک زندگي در طي مراحلي چند انجام 
مي شود: یک مرحله ناظر به بیان علل و عواملي است که باعث ایجاد مقوله اصلي یعني سبک زندگي 
مي شود؛ مرحله دیگر ناظر به زمینه )مجموعه ویژگي هایي( است که سبک زندگي در دل آن جاي 
دارد؛ سومین مرحله راهبردها و استراتژي هاي کنش و واکنش است که سبک زندگي از طریق آنها 
ســامان مي یابد و مدیریت و اجرا مي شــود؛ و سرانجام مرحله اي است که ناظر به پیامدهاي سبک 
زندگي اسالمي است. این روش باعث مي شود، مقوله هایي که در بخش تحلیل محتوا به دست آمدند 

و از هم متمایز بودند، تحت نظامي هماهنگ و یکپارچه به هم بپیوندند و تفسیر شوند.

علل و عوامل
مدل شــامل ســه نوع عاملیت، یعني علل و عوامل، شرایط زمینه اي و میانجي، است. علل و 
عوامل باعث ایجاد پدیدۀ سبک زندگي مي شود و شرایط زمینه اي یا محیطي کنش و کنش متقابل 
)مثل ابداع زبان، خط، صحبت کردن( و همه اقداماتي اســت که مردم انجام مي دهند تا زندگیشان 
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سپري شود، و شرایط میانجي مکانیسم تأثیر شرایط عّلي بر سبک زندگي است و به عنوان تسهیل 
کننده یا محدود کنندۀ آنها عمل مي کند. اما همۀ  اینها شرط الزم تحقق سبک زندگي هستند، ولي 
تا مردم اراده نکنند که بر اســاس آموزه هاي اســالمي زندگي کنند، هیچ سبکي براي زندگي آنان 

برقرار نخواهد شد. از این رو اراده مردم شرط کافي پیامد و شکل گیري سبک زندگي است. 
شرایط باید به عنوان شرایط الزم )علل و عوامل، شرایط زمینه اي یا میانجي( و شرط کافي معین 
گردند و خصوصیاتشــان بر شمرده شوند تا در ارتباط با موضوع سبک زندگي داراي معني شوند. 

شکل پیشرفتۀ نهایي که در نظریه تلفیق مي شوند به محّقق واگذار مي شود.

جدول شماره 
پیامدشرط کافي شروط الزم

علل و عوامل

زمینه اي

میانجي

شکل گیري سبک زندگياراده مردم

منظور از علل و عوامل، شــرایطي عّلي اســت که ســبب به وجود آمدن، رشد، پیچیده شدن 
و اســتمرار ســبک زندگي یا مقولۀ اصلي مي شود. شــرایط عّلي یا همان علل و عوامل عبارتند از 
وضعیت ها، حوادث، وقایع و اتفاق هایي که به وقوع یا گســترش ســبک زندگي یا رفتاري خاص 

مي انجامد؛

علل و عوامل      پدیده
به طور مثال، ناتواني و نیاز مردم      شکل گیري ارتباطات بین مردم

بینش ها و گرایش هاي مردم      سبک زندگي 

زمینه )شرایط محیطي(
زمینه عبارت اســت از مجموعه اي از ویژگي هاي خاص محیطي که بر سبک زندگي داللت 
مي کند. در حقیقت زمینه نوعي بررســي کردن است، اما بررسي کردن چه چیزي؟ بررسي کردن 
خصوصیات کلي محیطي که به صورت هاي مختلف وجود دارند تا ســبک زندگي در آن شــکل 
بگیرد. به عبارت دیگر زمینه )شــرایط محیطي(، ویژگي هاي محیط ســبک زندگي است )ر.ک: 
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محّمدي، 1387: 64؛ همچنین ر.ک: اســتراس و کوربین؛  1385: 133(. زمینه محل جریان سبک 
زندگي )مثل خانواده، قریه، شــهر و...( اســت. افزون بر این زمینه عبارت اســت از یک سلسله 
شــرایط خاصي که در آن راهبردهاي کنش و کنش متقابل براي مدیریت، اداره، کنترل و پاسخ به 

سبک زندگي صورت مي گیرد.

علل )شرایط( میانجي
شرایط میانجي بیان کننده مکانیســم و چگونگي تأثیر شرایط عّلي بر سبک زندگي هستند. 
مرتبــط کردن مقوالت به یکدیگر )ربط عوامل به ســبک زندگي( در عمل بســیار پیچیده تر از 
این اســت که بگوییم وجود عّلت باعث ایجاد معلول مي شــود، زیرا که شرایط میانجي به عنوان 
مکانیسم و سازوکار در مراحل مختلف ایجاد و شکل گیري سبک زندگي دخالت مي کنند. شرایط 
میانجي اســت که توضیح مي دهد چرا بعضي از مردم شــکل خاصي از سبک زندگي را انتخاب 
مي کنند، اّما دیگران چنین نمي کنند. بنابر این شــرایط میانجي عبارت اســت از شرایط )عّلیت( 
ساختاري وسیع تر که مکانیسم و سازوکار تأثیر شرایط عّلي بر شکل گیري سبک زندگي را تبیین 
مي کند. شــرایط میانجي در راستاي تســهیل یا محدود کردن تأثیر عوامل بر سبک زندگي نقش 
بازي مي کنند )ر.ک: محّمدي، 1387: 65(. به عبارت دیگر شــرایط میانجي تأثیر عوامل بر سبک 
زندگي را در درون زمینۀ خاصي سهولت مي بخشد و یا آنها را محدود و مقید مي کنند. این شرایط 

عبارتند از: زمان، فضا )مکان(، فرهنگ یا جهان بیني، و...

کنش و کنش متقابل 
هدف از راهبرد کنش و واکنش هاي ایجاده شــده، کنترل و اداره کردن، برخورد با، به انجام 
رســاندن و هدایت سبک زندگي مردم )پدیده(  در زمینه یا در شرایط مشاهده شدۀ خاص است. 
کنش و واکنش در ایجاد، شکل گیري و گاهي مقابله با یا جهت کنترل پیامدها  عمل مي کند. پیامد 
کنش و واکنش ها ممکن است، خود به یکي از شرایط مثل زمینه یا عوامل میانجي تبدیل شود و 
روي سلســله کنش و واکنش هاي بعدي اثر گذارد. بنابراین آن چه که در زماني پیامد فرایندي از 
تأثیرات عوامل، شــرایط و کنش و واکنش بوده اســت، ممکن است در زماني دیگر به بخشي از 

شرایط و عوامل تبدیل شود.
کنش و واکنش خصوصیت هاي ویژه اي دارد: 1. کنش و کنش متقابل در حال تغییر و تکامل 
یافتن اســت و در طول زمان دگرگون مي شود؛  2. کنش و واکنش هدفمند است و در واکنش به 
پدیده یا براي اداره کردن آن صورت مي گیرد. بنابراین با اســتفاده از روش ها و راهبردهایي جامۀ 
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عمل مي پوشــد؛ 3. کنش و کنش متقابل ناموفق همان قدر اهمیّت دارد که کنش و واکنش موفق. 
به عبارت دیگر اگر کسي باید کاري را انجام مي داد ولي از انجام آن سرباز زد، باید پرسید چرا؟ 
4. علل و شرایط میانجي اي وجود دارند که کنش و کنش متقابل را سهل یا محدود مي کنند. این 

شرایط را نیز باید کشف کرد.

پیامد
پیامد نتیجه عوامل، زمینه، شــرایط میانجي، و کنش و واکنش بین عوامل و شــرایط مختلف 
اســت. پیامدها را همیشــه نمي توان پیش بیني کرد و الزاما همان هایي نیستند که افراد قصد آن را 
داشته اند. شرایط، مکانیسم و کنش و واکنش ها ممکن است پیامدهایي براي افراد، مکان ها یا اشیا 
داشته باشند. پیامدها ممکن اســت حوادث یا اتفاقات باشند. پیامدها ممکن است مثبت یا منفي 
باشند، یا ممکن است واقعي یا ضمني باشند. به هر حال در این بخش به پیامدهاي مثبت و منفي 
سبک زندگي برآمده از علل و عوامل، زمینه، شرایط میانجي و کنش و واکنش ها توجه مي شود.

پیامدها را همیشــه نمي تــوان پیش بیني کرد و الزاما همان هایي نیســتند که افراد قصد آن را 
داشته اند. شرایط، مکانیســم و کنش و واکنشها ممکن است پیامدهایي براي افراد، مکانها یا اشیا 
داشته باشند. پیامدها ممکن اســت حوادث یا اتفاقات باشند. پیامدها ممکن است مثبت یا منفي 

باشند، یا ممکن است واقعي یا ضمني باشند. 

اعتبار سنجي مدل
بر اساس مراحل پیش گفته روش این تحقیق استقرایي است؛ چرا که مدل سبک زندگي اسالمي 
از آیات و روایات مرتبط جمع آوري شده، ساخته و پرداخته و سرانجام تفسیر مي شود. شایان توجه 
است که تحقیق با مدل سازي به پایان نمي رسد، بلکه باید مدل را پس از آن اعبتارسنجي کرد. براي 
کسب روایي مدل دو راه وجود دارد،  یکي از راه دریافت نظر خبرگان اجتماعي و مفسران،  و دیگر 
از طریق سنجش تجربي و میداني مدل که با گردآوري منظم داده ها از واقعیت اجتماعي و نتایجي 

که از تجزیه و تحلیل آنها به دست مي آید مدل سنجش و ارزیابي مي شود. 
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نمودار شماره

ساخت نظریه
تا این بخش مقاله این مطالب روشن شد که مقوله ها در مرحله تحلیل تجمیعي )مقوله بندي( به 
دست مي آید. در مرحله تحلیل نقشي نیز نقش آن مقوله ها مشخص مي گردد. اما در مرحلۀ ساخت 
مدل، شــبکه اي مفهومي بین مقوله هایي که نقششــان مشخص شده اســت،  شکل مي گیرد. شبکۀ 
مفهومي اگر چه تا حدي در هم تنیده است، ولي مرحله تعیین نقش مقوله ها یا تحلیل نقشي، از میزان 
پیچیدگي آن مي کاهد. شــبکۀ مفهومي بر اساس یک الگوي از قبل مشخص شکل  مي گیرد؛ داده ها 
نیز بنابر این الگو سازمان مي یابند، چرا که همین سازمان یافتن داده ها است که به »نظریه« مي انجامد. 
ترکیــب مقوله ها یا نظریه پردازي، مرحلۀ تحلیل نظري یا ارائۀ نظریه اســت. در این مرحله، 
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یعني تحلیل نظري، مقوله ها سازماندهي مي شوند، یعني مقوله ها با استفاده از یک الگو فرانظریه اي 
به همدیگر وصل مي گردند: این کار با استفاده از یک مدل الگویي که متضمن کشف علل، محتوا، 

راهبردهاي کنش و واکنش و پیامدهاست، صورت مي گیرد. )ر.ک: محّمدي، 1387: 68(.
فرآیند نظریه پردازي به شــکل یــک »مدل نظري« به پایان مي رســد. در مرحلۀ نظریه پردازي 
مقوله هاي تعیین  نقش شــده در قالب یک مدل نظري حول مقولۀ ســبک زندگي به یکدیگر پیوند 
داده مي شــوند. در واقع مدل ترسیم شده، به توصیف صوري مقولۀ سبک زندگي و تحلیل و تبیین 
آن مي پردازد. فرآیند ترکیب مقوله ها به شــکل گیري نظریه مي انجامــد. ترکیب مقوله ها به فرآیند 
مرتبط سازي و اتصال مقوله هاي عمده حول مقولۀ سبک زندگي و پاالیش و آراستن سازه هاي نظري 
منتج شده از آن اطالق مي شود. مدل نظري باید قادر به توضیح این مطلب باشد که سبک زندگي به 
عنوان موضوع مورد مطالعه تحت چه شرایطي به وجود آمده است )ر.ک: محّمدپور، 1389: 341(.
مي تــوان ارتباط منطقي و عّلي بین مقوله ها یا مرحلۀ »نظریه پردازي« را نیز به صورت جدول 
زیر خالصه کرد. اگر این جدول بر اساس ویژگیهاي پدیدۀ مورد مطالعه کامل گردد، »نظریۀ سبک 

زندگي اسالمي بر اساس روش نظریه پردازي مورد نظر« شکل خواهد گرفت.
جدول شماره 

عوامل دروني)وقایع مؤثر در شکل گیري پدیده(شرایط عّلي

عوامل بیروني

پدیده

)پیامد دگرگوني و تغییر در بین مردم()انگیزه هاي مردم در شکل گیري پدیده(زمینه

)عوامل مؤثر در تسریع یا عدم تسریع شرایط میانجي
شکل گیري پدیده( 

واکنش مثبت به )واکنش در برابر شکل گیري پدیده( ارتباطات متقابل
مفهوم پذیرش

واکنش منفي 
)مقاومت در 
برابر پذیرش(

علل واکنش منفي

پیامدهاي شکل گیري پدیدهپیامد
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جمع بندي 
1( این تحقیق با این ســؤال آغاز شــد که براي استنباط و استخراج سبک زندگي اسالمي از 
منابع دیني چه مدلي مناسب است؟ در راستاي پاسخ دادن به این سؤال بود که این جستار به ابداع 
روشــي تلفیقي یا »مدل ترکیبي« دست یافت. بر اساس پیش گفته ها »مدل استخراج سبک زندگي 

از منابع اسالمي« از سه بخش تفسیر موضوعي، تحلیل محتوا و ساخت مدل تشکیل مي شود. 
1. بخش تفســیر موضوعي شامل شناســایي آیات و روایات، و فهم معناي آیات و روایات 
اســت که به تولید داده هاي تحقیق و به عبارتي دیگر جمع آوري داده هاي تحقیق منجر مي شود. 
تفســیر موضوعي در این جستار عبارت اســت از برگزیدن موضوع قرآني زندگي مردم و سپس 
آوردن همــۀ آیاتي که به این موضوعها پرداخته اند، و در نهایت تالش براي فهم مجموعي آیات 

تا نگرش قرآن دربارۀ موضوع سبک زندگي به دست آید.
2. تحلیل محتوا ســه مرحلۀ مفهوم پردازي )تحلیل مفهومي(، مقوله بندي )تحلیل تجمیعي( و 
تعیین نقش مقوله ها )تحلیل نقشي( را شامل مي شود که طي آن مفاهیم اجتماعي قرآن استخراج و 
پس از مفهوم پردازي و مقوله  بندي آنها، مبناهاي اساسي شناخت سبک زندگي از بین آنها استنباط 
مي شــود. به عبارت دیگر مفهوم پردازي و مقوله بندي آیات مرتبط در تحلیل محتوا، بر اســاس 
مفاهیم و معاني مورد نظر صورت مي گیرد. در وهلۀ اول به آیات مرتبط برچســب مفهومي زده 

مي شود و سپس مفاهیم به دست آمده در گروه هاي انتزاعي تر مقوله بندي مي شوند.
3. ســرانجام بخش بیان ارتباط منطقي و عّلي بین مباني به دســت آمده )مقوله ها( در مورد 
سبک زندگي است. به عبارت دیگر مقوله هاي به دست آمده به وسیلۀ تعیین نقششان و با بیان ها 
و اظهار نظرهایي به همدیگر پیوند و متصل مي شــوند. پیوند بین مقوالت ســبب مي شود که به 
شــیوه هاي جدیدي مقوالت و اطالعات با یکدیگر ربط پیدا کنند. در مرحلۀ نظریه پردازي دنبال 
فهم سلســله پیوندهایي هستیم که مقوالت را به سبک زندگي مرتبط مي کنند. پیوند بین مقوله ها 
بر اساس علل و عوامل، پدیده، زمینه ، شرایط میانجي، استراتژي هاي کنش و کنش متقابل و نتایج 

و پیامدها مشخص مي شوند.
2( روش در مدل ارائه شــده، در بخش اول )نظریه پردازي در پرتو پارادایم اســالمي علوم 
انســاني و ترســیم وضعیت مطلوب( نقلي و دیني اســت و در بخش وضعیت شناسي، مقایسه 
وضعیت مطلــوب و موجود و ارائه راهکارهاي اصالح و رســیدن به وضعیت مطلوب، تجربي 

است.
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