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مدل روششناختي مطالعة سبك زندگي اسالمي
مجيد كافي

1

چكيده

براي مطالعه س��بك زندگي با رويكرد اسالمي و استنباط وضعيت مطلوب آن،
بايد از قرآن استفاده كرد .به خصوص استنباطي كه درصدد است به توليد نظريهاي
در باب سبك زندگي اســامي بيانجامد ،يعني استنباط مدل مطالعه سبك زندگي
اسالمي با استفاده از قرآن در مقام گردآوري ،ساخت مدلمفهومي ،نظريهپردازي...،
بيشتــر نياز به اس��تفاده از آيات ق��رآن دارند .اما از چه روش��ي ميتوان در مقام
نظريهپردازي از قرآن اس��تفاده كرد؟ به عبارت ديگر مدل روششــناختي مطالعه
قرآن براي رسيدن به نظرية سبك زندگي اسالمي كدام است؟ براي پاسخگويي به
اين سؤال بين سه روش تفسير موضوعي ،تحليل محتوا و مدلسازي تركيب شده
اس��ت كه به مدل تركيبي روششناختي يا «روش مدلسازي بر اساس منابع ديني»
نامگذاري ش��ده است .اين تحقيق درصدد است ضمن توضيح هر يك از اين سه
روش ،به مدلي تركيبي براي نظريهپردازي در باب ســبك زندگي اسالمي از قرآن
دست يابد.
كليد واژهها :تفسير موضوعي ،تحليل محتوا ،روش مدلسازي ،مفهومپردازي
باز ،مفهومپردازي محوري ،مفهومپردازي انتخابي.

 .1دانشآموخته حوزۀ علميه قم و عضو هيأت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تاریخ دریافت1394/7/26 :

mkafi@rihu.ac.ir
تاریخ پذیرش1394/8/9 :
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مقدمه
مفهوم سبک زندگي مفهومي توليدپذير و بازتوليدپذير است و اين انعطاف نکتة بسيار کليدي
در ضرورت مطالعة مجدد ســبک زندگي اســت .ع ّلت توافق انديشمندان اجتماعي بر ضرورت
بررسي سبک زندگي در هر زماني نيز ريشه در همين قابليت بازتوليدي آن دارد .از همين رو اگر
به فرض بتوان در وهله نخســت اجزا و ارکان اصلي اين مفهوم را در منابع ديني شناسايي نمود،
و در وهله دوم شاخصههاي روششناختي توليد و بازتوليد آن را به صورت يك مدل ارائه كرد،
يک مطالعه بس��يار مهم اجتماعي در فرض اول و يك تحقيق روششناختي در فرض دوم انجام
شده است که بديل بس��ياري از ابزارهاي روششناختي مطالعات سبك زندگي غيربومي خواهد
ش��د .اما آيا ميتوان اين دو فعاليت تحقيقي را در يك مــدل و در فرايندي واحد انجام داد .اين
تحقيق براي انجام اين مهم تالش ميكند.
اما بايد به اين نكته توجه نمود كه تحقيق در موضوعهاي اجتماعي همچون ســبك زندگي
از منظر دين ،از يك سو در حوزة علوم اجتماعي قرار دارد و از سوي ديگر در قلمرو فهم متون
و منابع ديني .چنين مطالعاتي افزون بر استفاده از روششناسي علوم اجتماعي ،محتاج رويآورد
درونديني نيز هســت .به عبارت ديگر در باب سبك زندگي بايد دو مطالعه همزمان انجام شود:
يكي در مورد سبك زندگي مطلوب اسالمي و ديگري در باب سبك زندگي موجود .اين تحقيق
در صدد است مدلي ارائه كند كه هر دو مطالعه در يك فرايند به سرانجام برسد.
از اين رو مطالعه س��بك زندگي اسالمي داراي دو مرحله معرفتش��ناختي (ارائه نظريهاي
در باب س��بك زندگي) و روششــناختي (ارائه مدلي براي مطالعه آن در منابع اســامي) است.
به عبارت ديگر در روششناس��ي مطالعه سبك زندگي اس�لامي ،در صدديم مدلي براي مطالعة
همزمان وضعيتسنجي سبك زندگي موجود و ارائه وضعيت مطلوب سبك زندگي اسالمي ارائه
گ��ردد .تحقيق در بخش فهم واقعيت و وضعيت موجود ،جنبة ك ّمي دارد ،اما بخش اســتنباط و
استخراج سبك زندگي از متون اسالمي ،بيشتر با نوع تحقيقات كيفي سنخيت دارد و بايد از اصول
روشش��ناختي تحقيق كيفي پيروي كرد؛ چرا كه روشهاي كيفي را ميتوان براي فهم و غور در
بطن آيات كه در بطون آيات چه نهفته است و براي نظريهپردازي از متون ديني به كار برد.
مفهوم سبك زندگي
س��بک زندگي اسالمي در اين تحقيق عبارت است از مجموعه شيوههايي که هر مسلماني به
وس��يله آنها از تمام س��رمايههاي فردي و اجتماعي براي استحکام نظام ارتباطي و سپري کردن
درس�تـ امور زندگي اس��تفاده ميکند .اين معنا پيوند چنداني با موضــوع طبقه اجتماعي ندارد.

مدل روششناختي مطالعة سبك زندگي اسالمي

123

بنابراين س��بک زندگي پيامد و برآيند بينشها ،گرايشها ،ارزشها در ابعاد رفتار فردي و قواعد
اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و فرهنگي است.
مدل روششناسي سبك زندگي
مدل روششناسي يا متدلوژي مطالعه سبك زندگي ،داراي شش مرحله عمده اجرايي است.
مرحله اول ،اس��تخراج آموزههاي اس�لامي در باب زندگي و اس��تنباط وضعيت مطلوب سبك
زندگي ،از متون ديني (كتاب و سنت) است.
مرحله دوم نظريهپردازي از آيات به دس��ت آمده در مرحله قبل اس��ت .در اين مرحله بايد
به پرس��ش پاسخ داده شود كه كانون تحقق س��بك زندگي اسالمي چيست؟ آيا اين كانون امري
اجتماعي است ،يا روانش��ناختي ،اقتصادي ،بهداشتي يا همة اين موارد؟ به عبارت ديگر در اين
مرحله بايد نظريهاي متناس��ب با وضعيت مطلوب از قرآن و روايات مرتبط استنباط شود .شايان
ذكر اس��ت كه در قرآن هيچ نظرية جامعهشناختي ،روانشناختي ،و ....را به طور يكجا ،مشروح
و كامل در باب س��بك زندگي نيافتهايم .آنچه در قرآن وجود دارد ،تعدادي آيه در باب مسـ�ائل
جامعه و نوع و چگونگي زندگي مردم اس��ت كه ميتوان با راهنمايي و داللت آنها يك نظريهاي
را ساخته و پرداخته كرد .اگر نظريه را به يك جورچين تشبيه كنيم ،مجموعه گزارهها و قضاياي
يك متن بسان قطعات تشكيل دهندة آن خواهند بود ،قرآن هم تعدادي از اين قطعات را در اختيار
ما قرار داده اس��ت و هم جايگاه تعدادي از آنها را در خانههاي جورچين براي ما مشخص كرده
است .خانههاي مشخص شده راهنماي ما براي تنظيم ساير خانههاي جورچين هستند كه بايد با
مراجعه به واقعيت اجتماعي كامل شود .در طول تحقيقات تجربي تنظيم نظريه كاملتر و دقيقتر
خواهد ش��د و اگر در طول تحقيقات متعدد فهم شود كه اين نظريه حلكننده مسائل و مشكالت
و پاس��خدهندة پرسشهاي جامعه نيس��ت ،احتمال ميدهيم ترتيب و چينش گزارههاي علمي و
ديني ما درست نبوده است .بنابراين توضيح شيوة پردازش نظريه ،استنباطي است و امكان اشتباه
در نظريهپردازي قرآني وجود دارد .شايان ذكر است انجام اين مرحله با مرحلة اول قابل تفكيك
نيست ،تفكيك اين دو مرحله فقط در مقام بيان آن است.
مرحله س��وم تدوين و بازتعريف مفاهيم و توضيح اصطالحات علمي بر اساس نظريه است؛
به طور مثال در جامعهشناس��ي س��بك زندگي پس از نظريهپردازي و كسب نظريه قرآن در باب
س��بك زندگي ،نوبت ب��ه تعريف اصطالحات و مفاهيم موجود در مدل ســبك زندگي از منظر
جامعهشناس��ي همچون خانواده ،اوقات فراغت ،كسب و كار ،ارتباطهاي اجتماعي و ...ميرسد.
پيشفرض انجام اين مرحله اين است كه تعريف اصطالحات و مفاهيم اجتماعي بر اساس نظرية
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سبك زندگي اسالمي متفاوت با تعريف آنها بر اساس نظريههاي ديگر خواهد بود.
مرحله چهارم و پنجم شناخت وضعيت موجود با روشهاي تجربي است .در مرحله چهارم
و پنجم كه به طور كامل به يكديگر مرتبط هستند ،دو كار به شرح زير انجام ميشود؛ اول اين كه
نظرية بر اساس روش تجربي و واقعيت اجتماعي ارزيابي و سنجش ميشود و در صورت وجود
اش��كال يا اش��كاالتي در نظريه ،آن را اصالح مينماييم (اصالح مرحلة اول) .در صورت تغيير و
اصالحاتي در نظريه ،بايد مفاهيم و اصطالحات كه بر اس��اس نظريه قبل از اصالح تعريف شده
بودند ،نيز بازتعريف ش��وند (اصالح مرحله دوم)؛ دوم اين كه بايد با روش مقايسهاي واگراييها
و همگراييهاي ميان وضعيت موجود و وضعيت مطلوب را سنجيد .در اين مرحله بايد نظريه به
وس��يله مبادي تجربي كه مورد پذيرش دانشمندان غيرمسلمان است ،اثبات شود تا مورد پذيرش
آنان قرار گيرد .بنابر اين در اين مرحله افزون بر دو مورد قبل ،جامعهش��ناس درصدد اس��ت يك
ايده و نظرية تجربي را در حوزة س��بك زندگي از قرآن استنباط كند و سپس با مبادي تجربي آن
را به ديگران بقبوالند.
مرحله شش��م و آخر بايد با روش تجربي راهكارها و سازوكارهاي فرآيند تغيير از وضعيت
موجود به وضعيت مطلوب را به دست آورد .جنبة اصالحي نظريه قرآني در اين مرحله به ظهور
ميرسد .شايان ذكر اس��ت كه نظريههاي ديني و قرآني نسبت به علوم جديد مثل جامعهشناسي
بياعتنا نيس��ت و از تجربيات و دستآوردهاي آن كمال اس��تفاده را خواهد برد .از اين رو علم
جامعهشناس��ي به عنوان يك تجربه و دستآورد بشري با جامعهشناسي سبك زندگي اسالمي در
اين مرحله و مرحله چهارم با هم پيوند ميخورند.
توضيح آن كه مكانيسم آرمانگرايي بر اساس جهانبيني اسالمي چنين است كه از يك طرف
بر اس��اس بايدها و نبايدهاي دين اس�لام در مورد سبك زندگي يا خانواده تصويري از وضعيت
بهتر يا مطلوب س��بك زندگي و خانواده در آينده در ذهن مردم ترسيم ميكنيم و از طرف ديگر
از وضعيت موجود س��بك زندگي يا خانواده در جامعه توسط دستآوردهاي علوم تجربي آگاه
ميشويم .پس از اين دو مرحله ،باز از نتايج علوم تجربي استفاده كرده و مكانيسم و فرايند تغيير
از وضعي��ت موجود به وضعيت بهتر و تحقق آرمانها را برنامهري��زي ميكنيم .به طور مثال در
تعاليم و آموزههاي اسالمي در باب سبك زندگي آمده است كه ارتباطات جنسي خارج از ضوابط
و هنجارهاي پذيرفته ش��ده نامش��روع و حرام يعني نامطلوب است؛ به وسيله علم جامعهشناسي
نيز وضعيت موجود جامعه آگاه ميش��ويم .در صورت وجود فاصله بين وضعيت موجود (رواج
ارتباطات نامش��روع جنس��ي) و وضعيت مطلوب (محدود بودن ارتباطات جنس��ي به ارتباطات
جنس��ي مش��روع) ميتوانيم از مكانيسمهاي موجود در جامعهشناسي اس��تفاده كنيم و جامعه با

مدل روششناختي مطالعة سبك زندگي اسالمي

125

وضعيت موجود را به سوي جامعة بهتر و تحقق آرمان ارتباط جنسي مطلوب سوق دهيم.

اما اين تحقيق در واقع درصدد اس��ت ،به مرحلــه اول و دوم مدل فوق بپردازد؛ يعني مدلي
براي اســتخراج و ترســيم وضعيت مطلوب و استنباط نظرية سبك زندگي از قرآن ارائه دهد .اما
مراحل سنجش مدل با واقعيت اجتماعي مراحلي به قرار زير دارد :استخراج مفاهيم از مدل سبك
زندگي اسالمي ،تعريف عملياتي مفاهيم و تبديل آنها به متغير ،بيان روابط بين متغيرها و ساخت
فرضيهها ،بيان روابط بين فرضيهها و س��اخت مدل تحقيق ،جم��عآوري دادهها ،تحليل دادها و
سرانجام نتيجهگيري .شايان ذكر اس��ت مرحله اعتباريابي مدل ارائهشده نيز در اين جستار مورد
بررسي قرار نميگيرد.
سازوكار نظريهپردازي
براي نظريهپردازي از منابع ديني بهتر آن اســت كه به روش تحقيقات كيفي از نوع استقرايي
رويآورد .ب��ه عب��ارت ديگر جهت طراحي مدلي براي مطالعه ســبك زندگي اســامي بايد از
دس��تآوردهاي روششناختي تحقيقات كيفي بهره جست .بر اساس اين ،سازوكار نظريهپردازي
براي ســبك زندگي اســامي از تركيب چند طرح تحقيق كيفي شــكل گرفته اســت كه شامل
روش تفس��ير موضوعي قرآن كريم ،تحليلمحتواي كيفي كه شامل مفهومپردازي (تحليل اوليه)،
طبقهبندي مفاهيم (مقولهبندي يا تحليل ثانويه) ،تعيين مقولههاي اصلي و نقشها (تحليل نهايي)
و سرانجام مدلسازي كه طراحي پيوند بين مقوالت و ساخت مدل نظري است .تكنيك استخراج
مدل تئوريك خود نوعي منطق براي پيوند مقولههايي است كه ضمن تحليلهاي سهگانه به دست
آمدهاند.
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جمعآوري و تفسير موضوعي آيات و روايات مرتبط
اولين گام تحقيق بر اس��اس مدل فوق جمعآوري آيات اس��ت .جمعآوري آيات بر اساس
واژگان به كار رفته در آيات كه نزديكي معنايي با مفاهيم به كار رفته در نظريههاي ســبكزندگي
دارند ،ش��روع ميشود .اين مفاهيم مسير جمعآوري دادهها (آيات) را مشخص ميكنند .گام دوم
در اين مرحله تفسير موضوعي آيات بر اساس ظاهر و به كمك ديدگاه مفسران ،است.
تفس��ير موضوعي در مقابل تفسير ترتيبي ،به تفس��يري اطالق ميشود كه از طريق كنكاش
همة آياتي كه در جاهاي مختلف قرآن و روايات مرتبط با آنها ،به موضوعي خاص اشــاره دارد،
جمعآوري و س��پس تفسير ميگردد .تفســير موضوعي به دو معنا است :يكي اين كه موضوعي
بيروني و خارجي بر قرآن عرصه شــود تا ديدگاه قرآن در بارة آن موضوع اســتنباط و پس از آن
الحر
تفس��ير شود؛ شايد مراد پارهاي از آيات (آلعمران )7/و روايات (صفار ،194 :1389 ،ح 7؛ ّ
العاملــي1416 ،ق ،27 :ح  )196كه بر تأويل قرآن در هر زماني داللت ميكنند ،اش��اره به همين
معناي تفس��ير موضوعي داشته باشند .تأويل قرآن يعني استفاده آيات براي فهم موضوعهايي كه
در عصر نزول قرآن وجود نداش��تهاند؛ معناي دوم تفس��ير موضوعي عبارت اس��ت از برگزيدن
موضوعهاي قرآني و دس��تهبندي آنها و س��پس آوردن همة آياتي كه به آن موضوع پرداختهاند،
تا نگرش قرآن دربارة آن موضوع به دس��ت آي��د (ر.ك :حكيم .)22 :1378 ،به طور قطع در اين
تحقيق معناي دوم تفس��ير موضوعي مراد و منظور است ،چرا كه ابعاد و مؤلفههاي سبك زندگي
اجتماعي انسانها در هر زمان و جامعهاي(مردم ،ارتباط ،جامعه ،بينشها ،گرايشها ،اراده ،گفتار،
رفتار ،هويت اجتماعي و خانوادگي ،كسب و كار ،ارتباطهاي اجتماعي ،معيشت ،پوشاك ،و )...از
موضوعات قرآني اســت .بنابراين تفسير موضوعي در اين جستار عبارت است از برگزيدن آيات
مرتبط قرآن با موضوع س��بك زندگي اجتماعي و سپس دس��تهبندي كردن همة آن آيات و بيان
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ابعاد و مؤلفههاي ســبك زندگي بر اساس آن آيات و در نهايت تالش براي فهم مجموعي آيات
تا نگرش قرآن دربارة س��بك زندگي اجتماعي و ابعاد و مؤلفههاي آن به دست آيد .تفسير و فهم
مجموعي آيات برگزيده بيانگر سبك زندگي اسالمي است.
به طور خالصه  .1تفسير موضوعي در اين جستار عبارت است از برگزيدن آيات و روايات
مرتبط با س��بك زندگي و سپس دس��تهبندي كردن همة آن آيات و روايات كه به سبك زندگي
پرداختهانــد ،و در نهايت تالش براي فهم مجموعي آيات تا نگرش قرآن دربارة موضوع ســبك
زندگي به دست آيد؛  .2مفاهيمي كه بر اساس تفاسير اجتماعي از قبل برگزيده ميشوند ،به عنوان
ادبيات فني مورد استفاده قرار ميگيرند .ادبيات فني به تفاسير ،گزارشهاي مطالعات قرآنپژوهي
و مقالههاي نظري و تفس��يري مرتبط با سبك زندگي اطالق ميش��ود (ر.ك :مح ّمدپور:1389 ،
)324؛  .3واحد مشــاهده در فهم متن و اســتنباط از آن معموال با واحد تجزيه و تحليل متفاوت
است .در بخش تفسيري تحقيق ،واحد مشاهده آيات و گاهي روايات هستند ،ا ّما واحد تجزيه و
تحليل فهم ما و يا مفسران ديگر از آن آيات و روايات است.
تحليل محتوا
پس از جمعآوري آيات و روايات و تفسير آنها بايد برداشتهاي به دست آمده از تفسير آيات
تحليل ش��وند .نوع تحليل مناسب با اين گونه تحقيقات ،معموال تحليل محتواي كيفي است .تحليل
محتوا در اين تحقيق روش��ي است که ميتوان بر اساس آن سبك زندگي مورد نظر قرآن را به طور
نظري ،آرماني و نظاممند ش��ناخت .روية ش��ناخت ،تحليل محتوا در فرآيند سهگانة (مفهومپردازي،
مقولهبندي و تعيين مقولههاي اصلي و نقشها آنها) اس��ت .مفهومپردازي از آيات در تحليل محتوا
مفسران صورت ميگيرد .بنابراين ،در وهلة اول به آيات مرتبط
بر اس��اس مفاهيم و معاني مورد نظر ّ
برچس��ب مفهومي زده ميشود و سپس مفاهيم به دس��ت آمده در گروههاي انتزاعيتر مقولهبندي
ميشوند.
در اينجا ذكر دو نكته الزم اســت يكي اينكه تفاوت اساســي تحليل محتوا با روش تفســير
موضوعي در اين اس��ت كه تحليل محتوا در صدد فهم انگيزهها ،شرايط اجتماعي ،اوضاع و احوال
حاكم بر متن و ماتن است ,ولي تفسير موضوعي در صدد فهم خود متن است؛ و دومين نكته اين
كه گام ششم در مرحله بعد يعني ساخت مدل نظري مطالعه سبك زندگي توضيح داده خواهد شد.
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مراحل تحليل محتوا
مجموعه فعاليتهايي كه بر اســاس ســه گام تحليل محتوا در اين تحقيق بايد انجام شــود،
عبارت است از .1 :عمليات مفهومپردازي و برچسب زدن به آيات .2 ،مقولهبندي مفاهيم .3 ،تعيين
مقولههاي اصلي و نقش آنها ،و سرانجام در مرحله بعد بايد پيوندهاي بين مفاهيم و مقولهها به طور
نظاممند در يك مدل نظري ارائه ش��ود (براي آگاهي بيشتر از چگونگي مفهومسازي ،مقولهبندي و
برق��راري پيوند بين مفاهيم و مقولهها ر.ك :ليندلف ،تام��س و برايان تيلور؛  :1388فصل 308 ،7ـ
.)267
بــه عبارت ديگر در اين تحقيق براي تحليل محتواي آيات و روايات از ســه روية تحليلي
استفاده شده است كه عبارتند از :مفهومپردازي (تحليل نخستين) ،مقولهبندي مفاهيم و استنباط
مقولههاي اصلي (تحليل مياني) ،تعيين نقش مقوالت ،و سرانجام تركيب و پيوند بين مقولههاي
اصلي و ارائه مدل ســبك زندگي از پيوند بين مفاهيم (تحليل نهايي) كه در مرحله سوم تحقيق
انجام ميش��ود (ر.ك :مح ّمدپور .)327 :1389 ،شايان ذكر اس��ت كه تفاوت ميان اين مراحل
غيرواقعي اســت؛ به عبــارت ديگر در مقام تجزيه و تحليل آيــات و روايات ،هر كدام از اين
مراحل در مرحلهاي جداگانهاي و به طور مس��تقل صورت نميگيرد .همان طور كه گردآوري
آيات و روايات و تجزيه و تحليل آنها دو مرحله به همپيوســته و تنگاتنگ هستند.
مفهومپردازي
مفهومپردازي آيات و روايات بيانگر عمليات تحليل محتواي كيفي اســت كه طي آن آيات
و رواياتي كه جمعآوري شده ،تجزيه ،تحليل و به مفاهيم جداگانه تفكيك و پردازش ميشوند.
(ر.ك :استراس و كوربين؛ 59 :1385؛ همچنين ر.ك :مح ّمدپور .)326 :1389 ،تحليل مفهومي
ب��ه اس�تـنباط يك مفهوم از يك آيه يــا روايت و دادن يك نام ،عنوان يا برچســب كه به طور
همزمان هر آيه از دادهها را تلخيص و تش��ريح ميكند ،اشــاره دارد (ر.ك :مح ّمدپور:1389 ،
 .)327در اين مرحله همة آيات مرتبط با سبك زندگي تکبهتک برچسب ميخورند .در تحليل
مفهومي آيات (دادهها) مقايس��ه و خرد ميش��وند تا به ش��كلگيري مفاهيم جديد بانجامد .در
1
مرحلة مفهومپردازي تكتك آيات به دقت خوانده ميشــوند و آياتي را كه بيانگر يك مفهوم
مرتبط با سبك زندگي است ،مشخص ميگردند .در مرحله مفهومپردازي و تحليل مفهومي دو
رويه و تكنيك اصلي وجود دارد :يكي خرد كردن مفاهيم و ديگري پرســش سؤاالت.
مفهوم به كلمهاي اطالق ميش��ود كه به گروه يا طبقهاي از اشيا ،رويدادها و كنشهايي كه
 .1مفهوم در اينجا به معناي برچسب ذهني به ايدة مطرح شده در آيه يا روايات است.
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در برخي ويژگيهاي عمومي با هم اش��تراك دارن��د ،الصاق ميگردد (ر.ك :مح ّمدپور:1389 ،
 .)326در ايــن جا منظور از مفاهيم برچســبهاي ذهني جداگانه به وقايع ،حوادث و ســاير
پديدهها اس��ت ،در اين مرحله همة آيات مرتبط تکبهتک برچسب ميخورند.
تكنيك و رويه كلي در مفهومپردازي سؤال كردن است .از آن جا كه هر يك از مفهومپردازي،
مقولهبندي ،تعيين نقش آنها در مرحله خاصي از تحقيق انجام ميشــود ،نوع سؤالهايي كه در
هر مرحله مطرح ميشوند تا حدي متفاوتند.
مقولهبندي
از طريقــ فرايند مفهومپردازي و تحليل مفهومي اس��ت كه مقولهها 1س��اخته و نامگذاري
ميش��وند و ويژگيهاي خاصي به آنها منتسب ميگردد .در مرحله مقولهبندي بايد دستهاي از
مفاهيمي كه از آيات به دس��ت آمده را بر اسـ�اس معناي ك ّلي و درونيشــان و نه بر پاية پيوند
آنهـ�ا با يكديگر ،ذيل يك مقوله قرار داد (ليندلف ،تامـ�س و برايان تيلور؛  .)278 :1388روند
طبقهبندي مفاهيم را كه به نظر ميرس��د از نظر نوع مش��ابه هستند ،مقولهبندي ناميده ميشود.
به هر دس��ته از مفاهيم كه از يك نوع هس��تند ،يك اسم ميدهيم ،ا ّما بايد اين اسم انتزاعيتر از
مفاهيم باشد كه مجموعة آنها مقوله را تشكيل دادهاند.
تحليل اجتماعي س��بك زندگي بر مبناي مقولهبندي مفاهيم امكانپذير است و اصليترين
ويژگي منطقي مقولهبندي خصوصيت طبقهبندي كردن مفاهيم اســت .اگر انبوه مفاهيم به دست
آم��ده از آيات در باب س��بك زندگي در قال��ب چنين مقولههايي كاه��ش نيابند و طبقهبندي
نش��وند ،امكان شناخت نظاممند سبك زندگي ،يا صادر كردن هرگونه حكمي در بارة آن ممكن
نخواهد ش��د .منطق و روية مقولهبندي مفاهيم اين اس��ت كه مفاهيم پراكنده و بينظم بر مبناي
خصوصيات مش��ابه كه مهم هس��تند ،در چندين مقوله چنان طبقهبندي شوند كه بتوان دربارة
خصوصي��ات و روابط بين مقولهها (نه مفاهيــم پراكنده) احكامي صادر كرد يا نقش آنها را در
مدل سبك زندگي نشان داد .هدف اصلي مقولهبندي اين است كه در بين مفاهيم به دست آمده
بتوان مفاهيمي را شناســايي كرد كه از نظر خصوصيات رفتاري ،ارزشــي ،نگرشي و گرايشي
همسانيهايي نس��بت به ساير مفاهيم داشته باش��د .معيار موفقيت اينگونه مقولهبندي ،معنادار
ب��ودن مقولهبندي در تحليل تفاوتها و ش��باهتها اس��ت .به عبارت ديگ��ر قدرت تبيين هر
مقولهبندي بس��ته به اين است كه تا چه حد ميتواند همساني و مشابهت مفاهيم هر مقوله را به
حداكثر و اختالف ميان مفاهيم هر مقوله را به حداقل برس��اند.
 .1نامي براي تعدادي از مفاهيم همسنخ.
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روند طبقهبندي مفاهيم كه به نظر ميرس��د از نظر نوع مش��ابه هس��تند ،مقولهبندي ناميده
ميش��ود .در اين مرحله هر نوع رابطة ارائه شده بين مفاهيم موقتي و آزمايشي تلقي ميگردد.
تعيين نقش مقولهها (تحليل نقشي)
در مرحله تحليل نقش��ي مح ّقق نقش مقولههاي انتزاعي به دســت آمــده در مرحله قبل را
مشخص ميکند .در اين مرحله همچنين بايد مقوله اصلي يعني سبك زندگي اسالمي ظاهر شود.
مقوله اصلي به دو شيوه ظاهر ميشود :اول انتخاب يكي از مقولههاي موجود كه نزديكي معنايي
با سبك زندگي دارد و دوم ابداع مقولة سبك زندگي ،اگر در بين مقولههاي موجود وجود نداشته
باشد (ر.ك :مح ّمدپور .)340 :1389 ،در تحليل نقشي ،در واقع ،نقش و جايگاه هر يك از مقولهها
براي مدل سبك زندگي مشخص ميشود .براي مشخص كردن نقش هر مقوله الزم است ،اجزاء
مدل الگويي را مورد بررســي قرار دهيم .از اين رو در ادامه مدل الگويي زير كه در نهايت مدل
سبك زندگي اسالمي بر اساس آن آشكار ميشود ،تبيين خواهد شد.
ساخت مدل
س��اخت مدل نظري و استخراج ديدگاه قرآن در باب سبك زندگي در طي مراحلي چند انجام
ميشود :يك مرحله ناظر به بيان علل و عواملي است كه باعث ايجاد مقوله اصلي يعني سبك زندگي
ميشود؛ مرحله ديگر ناظر به زمينه (مجموعه ويژگيهايي) است كه سبك زندگي در دل آن جاي
دارد؛ سومين مرحله راهبردها و استراتژيهاي كنش و واكنش است كه سبك زندگي از طريق آنها
س��امان مييابد و مديريت و اجرا ميش��ود؛ و سرانجام مرحلهاي است كه ناظر به پيامدهاي سبك
زندگي اسالمي است .اين روش باعث ميشود ،مقولههايي كه در بخش تحليل محتوا به دست آمدند
و از هم متمايز بودند ،تحت نظامي هماهنگ و يكپارچه به هم بپيوندند و تفسير شوند.

علل و عوامل
مدل ش��امل س��ه نوع عامليت ،يعني علل و عوامل ،شرايط زمينهاي و ميانجي ،است .علل و
عوامل باعث ايجاد پديدة سبك زندگي ميشود و شرايط زمينهاي يا محيطي كنش و كنش متقابل
(مثل ابداع زبان ،خط ،صحبتكردن) و همه اقداماتي اس��ت كه مردم انجام ميدهند تا زندگيشان
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سپري شود ،و شرايط ميانجي مكانيسم تأثير شرايط ع ّلي بر سبك زندگي است و به عنوان تسهيل
كننده يا محدود كنندة آنها عمل ميكند .اما همة اينها شرط الزم تحقق سبك زندگي هستند ،ولي
تا مردم اراده نكنند كه بر اس��اس آموزههاي اســامي زندگي كنند ،هيچ سبكي براي زندگي آنان
برقرار نخواهد شد .از اين رو اراده مردم شرط كافي پيامد و شكلگيري سبك زندگي است.
شرايط بايد به عنوان شرايط الزم (علل و عوامل ،شرايط زمينهاي يا ميانجي) و شرط كافي معين
گردند و خصوصياتشــان بر شمرده شوند تا در ارتباط با موضوع سبك زندگي داراي معني شوند.
شكل پيشرفتة نهايي كه در نظريه تلفيق ميشوند به مح ّقق واگذار ميشود.
جدول شماره
شروط الزم

شرط كافي

پيامد

علل و عوامل

اراده مردم

شكلگيري سبكزندگي

زمينهاي
ميانجي

منظور از علل و عوامل ،شــرايطي ع ّلي اســت كه ســبب به وجود آمدن ،رشد ،پيچيده شدن
و اس��تمرار س��بك زندگي يا مقولة اصلي ميشود .شــرايط ع ّلي يا همان علل و عوامل عبارتند از
وضعيتها ،حوادث ،وقايع و اتفاقهايي كه به وقوع يا گســترش ســبك زندگي يا رفتاري خاص
ميانجامد؛
پديده
علل و عوامل
به طور مثال ،ناتواني و نياز مردم
بينشها و گرايشهاي مردم

شكلگيري ارتباطات بين مردم
سبك زندگي

زمينه (شرايط محيطي)
زمينه عبارت اس��ت از مجموعهاي از ويژگيهاي خاص محيطي كه بر سبك زندگي داللت
ميكند .در حقيقت زمينه نوعي بررســي كردن است ،اما بررسي كردن چه چيزي؟ بررسي كردن
خصوصيات كلي محيطي كه به صورتهاي مختلف وجود دارند تا ســبك زندگي در آن شــكل
بگيرد .به عبارت ديگر زمينه (ش��رايط محيطي) ،ويژگيهاي محيط س��بك زندگي است (ر.ك:
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مح ّمدي64 :1387 ،؛ همچنين ر.ك :اس��تراس و كوربين؛  .)133 :1385زمينه محل جريان سبك
زندگي (مثل خانواده ،قريه ،شــهر و )...اســت .افزون بر اين زمينه عبارت اســت از يك سلسله
شــرايط خاصي كه در آن راهبردهاي كنش و كنش متقابل براي مديريت ،اداره ،كنترل و پاسخ به
سبك زندگي صورت ميگيرد.
علل (شرايط) ميانجي
شرايط ميانجي بیان کننده مكانيســم و چگونگي تأثير شرايط ع ّلي بر سبك زندگي هستند.
مرتب��ط كردن مقوالت به يكديگر (ربط عوامل به س��بك زندگي) در عمل بس��يار پيچيدهتر از
اين اس��ت كه بگوييم وجود ع ّلت باعث ايجاد معلول ميش��ود ،زيرا كه شرايط ميانجي به عنوان
مکانيسم و سازوکار در مراحل مختلف ايجاد و شكلگيري سبك زندگي دخالت ميكنند .شرايط
ميانجي اس��ت كه توضيح ميدهد چرا بعضي از مردم شــکل خاصي از سبك زندگي را انتخاب
ميكنند ،ا ّما ديگران چنين نميكنند .بنابر اين شــرايط ميانجي عبارت اســت از شرايط (ع ّليت)
ساختاري وسيعتر كه مکانيسم و سازوکار تأثير شرايط ع ّلي بر شکلگيري سبك زندگي را تبيين
ميکند .شــرايط ميانجي در راستاي تســهيل يا محدود كردن تأثير عوامل بر سبك زندگي نقش
بازي ميکنند (ر.ك :مح ّمدي .)65 :1387 ،به عبارت ديگر شــرايط ميانجي تأثير عوامل بر سبك
زندگي را در درون زمينة خاصي سهولت ميبخشد و يا آنها را محدود و مقيد ميكنند .اين شرايط
عبارتند از :زمان ،فضا (مكان) ،فرهنگ يا جهانبيني ،و...
كنش و کنش متقابل
هدف از راهبرد كنش و واكنشهاي ايجاده شــده ،كنترل و اداره كردن ،برخورد با ،به انجام
رس��اندن و هدايت سبك زندگي مردم (پديده) در زمينه يا در شرايط مشاهده شدة خاص است.
كنش و واكنش در ايجاد ،شكلگيري و گاهي مقابله با يا جهت كنترل پيامدها عمل ميكند .پيامد
كنش و واكنشها ممكن است ،خود به يكي از شرايط مثل زمينه يا عوامل ميانجي تبديل شود و
روي سلســله كنش و واكنشهاي بعدي اثر گذارد .بنابراين آنچه كه در زماني پيامد فرايندي از
تأثيرات عوامل ،شــرايط و كنش و واكنش بوده اســت ،ممكن است در زماني ديگر به بخشي از
شرايط و عوامل تبديل شود.
كنش و واكنش خصوصيتهاي ويژهاي دارد .1 :كنش و كنش متقابل در حال تغيير و تكامل
يافتن اس��ت و در طول زمان دگرگون ميشود؛  .2كنش و واكنش هدفمند است و در واكنش به
پديده يا براي اداره كردن آن صورت ميگيرد .بنابراين با اســتفاده از روشها و راهبردهايي جامة
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عمل ميپوشــد؛  .3كنش و كنش متقابل ناموفق همان قدر اهميّت دارد كه كنش و واكنش موفق.
به عبارت ديگر اگر كسي بايد كاري را انجام ميداد ولي از انجام آن سرباز زد ،بايد پرسيد چرا؟
 .4علل و شرايط ميانجياي وجود دارند كه كنش و كنش متقابل را سهل يا محدود ميكنند .اين
شرايط را نيز بايد كشف كرد.
پيامد
پيامد نتيجه عوامل ،زمينه ،شــرايط ميانجي ،و كنش و واكنش بين عوامل و شــرايط مختلف
اس��ت .پيامدها را هميش��ه نميتوان پيشبيني كرد و الزاما همانهايي نيستند كه افراد قصد آن را
داشتهاند .شرايط ،مكانيسم و كنش و واكنشها ممكن است پيامدهايي براي افراد ،مكانها يا اشيا
داشته باشند .پيامدها ممكن اســت حوادث يا اتفاقات باشند .پيامدها ممكن است مثبت يا منفي
باشند ،يا ممكن است واقعي يا ضمني باشند .به هر حال در اين بخش به پيامدهاي مثبت و منفي
سبك زندگي برآمده از علل و عوامل ،زمينه ،شرايط ميانجي و كنش و واكنشها توجه ميشود.
پيامدها را هميش��ه نميت��وان پيشبيني كرد و الزاما همانهايي نيســتند كه افراد قصد آن را
داشتهاند .شرايط ،مكانيســم و كنش و واكنشها ممكن است پيامدهايي براي افراد ،مكانها يا اشيا
داشته باشند .پيامدها ممكن اســت حوادث يا اتفاقات باشند .پيامدها ممكن است مثبت يا منفي
باشند ،يا ممكن است واقعي يا ضمني باشند.
اعتبار سنجي مدل
بر اساس مراحل پيشگفته روش اين تحقيق استقرايي است؛ چرا كه مدل سبك زندگي اسالمي
از آيات و روايات مرتبط جمعآوري شده ،ساخته و پرداخته و سرانجام تفسير ميشود .شايان توجه
است كه تحقيق با مدلسازي به پايان نميرسد ،بلكه بايد مدل را پس از آن اعبتارسنجي كرد .براي
كسب روايي مدل دو راه وجود دارد،يكي از راه دريافت نظر خبرگان اجتماعي و مفسران ،و ديگر
از طريق سنجش تجربي و ميداني مدل كه با گردآوري منظم دادهها از واقعيت اجتماعي و نتايجي
كه از تجزيه و تحليل آنها به دست ميآيد مدل سنجش و ارزيابي ميشود.
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نمودار شماره

ساخت نظريه
تا اين بخش مقاله اين مطالب روشن شد كه مقولهها در مرحله تحليل تجميعي (مقولهبندي) به
دست ميآيد .در مرحله تحليل نقشي نيز نقش آن مقولهها مشخص ميگردد .اما در مرحلة ساخت
مدل ،ش��بكهاي مفهومي بين مقولههايي كه نقشش��ان مشخص شده اس��ت ،شكل ميگيرد .شبكة
مفهومي اگر چه تا حدي در هم تنيده است ،ولي مرحله تعيين نقش مقولهها يا تحليل نقشي ،از ميزان
ل ميگيرد؛ دادهها
پيچيدگي آن ميكاهد .ش��بكة مفهومي بر اساس يك الگوي از قبل مشخص شك 
نيز بنابر اين الگو سازمان مييابند ،چرا كه همين سازمان يافتن دادهها است كه به «نظريه» ميانجامد.
تركي��ب مقولهها يا نظريهپردازي ،مرحلة تحليل نظري يا ارائة نظريه اســت .در اين مرحله،
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يعني تحليل نظري ،مقولهها سازماندهي ميشوند ،يعني مقولهها با استفاده از يك الگو فرانظريهاي
به همديگر وصل ميگردند :اين كار با استفاده از يك مدل الگويي كه متضمن كشف علل ،محتوا،
راهبردهاي كنش و واكنش و پيامدهاست ،صورت ميگيرد( .ر.ك :مح ّمدي.)68 :1387 ،
فرآيند نظريهپردازي به ش��كل يـ�ك «مدل نظري» به پايان ميرس��د .در مرحلة نظريهپردازي
ن نقششــده در قالب يك مدل نظري حول مقولة ســبك زندگي به يكديگر پيوند
مقولههاي تعيي 
داده ميشــوند .در واقع مدل ترسيم شده ،به توصيف صوري مقولة سبك زندگي و تحليل و تبيين
آن ميپردازد .فرآيند تركيب مقولهها به ش��كلگيري نظريه ميانجام��د .تركيب مقولهها به فرآيند
مرتبطسازي و اتصال مقولههاي عمده حول مقولة سبك زندگي و پااليش و آراستن سازههاي نظري
منتجشده از آن اطالق ميشود .مدل نظري بايد قادر به توضيح اين مطلب باشد كه سبك زندگي به
عنوان موضوع مورد مطالعه تحت چه شرايطي به وجود آمده است (ر.ك :مح ّمدپور.)341 :1389 ،
ميت��وان ارتباط منطقي و ع ّلي بين مقولهها يا مرحلة «نظريهپردازي» را نيز به صورت جدول
زير خالصه كرد .اگر اين جدول بر اساس ويژگيهاي پديدة مورد مطالعه كامل گردد« ،نظرية سبك
زندگي اسالمي بر اساس روش نظريهپردازي مورد نظر» شكل خواهد گرفت.
جدول شماره
شرايط ع ّلي

(وقايع مؤثر در شكلگيري پديده)

عواملدروني
عواملبيروني

پديده
زمينه

(انگيزههاي مردم در شكلگيري پديده) (پيامد دگرگوني و تغيير در بين مردم)

شرايط ميانجي

(عوامل مؤثر در تسريع يا عدمتسريع
شكلگيري پديده)

ارتباطات متقابل

(واكنش در برابر شكلگيري پديده)

پيامد

پيامدهاي شكلگيري پديده

واكنش مثبت به
مفهوم پذيرش
واكنش منفي
(مقاومت در
برابر پذيرش)
عللواكنشمنفي
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جمعبندي
 )1اين تحقيق با اين ســؤال آغاز شــد كه براي استنباط و استخراج سبك زندگي اسالمي از
منابع ديني چه مدلي مناسب است؟ در راستاي پاسخ دادن به اين سؤال بود كه اين جستار به ابداع
روش��ي تلفيقي يا «مدل تركيبي» دست يافت .بر اساس پيشگفتهها «مدل استخراج سبك زندگي
از منابع اسالمي» از سه بخش تفسير موضوعي ،تحليل محتوا و ساخت مدل تشكيل ميشود.
 .1بخش تفس��ير موضوعي شامل شناس��ايي آيات و روايات ،و فهم معناي آيات و روايات
اس��ت كه به توليد دادههاي تحقيق و به عبارتي ديگر جمعآوري دادههاي تحقيق منجر ميشود.
تفس��ير موضوعي در اين جستار عبارت اس��ت از برگزيدن موضوع قرآني زندگي مردم و سپس
آوردن هم��ة آياتي كه به اين موضوعها پرداختهاند ،و در نهايت تالش براي فهم مجموعي آيات
تا نگرش قرآن دربارة موضوع سبك زندگي به دست آيد.
 .2تحليل محتوا س��ه مرحلة مفهومپردازي (تحليل مفهومي) ،مقولهبندي (تحليل تجميعي) و
تعيين نقش مقولهها (تحليل نقشي) را شامل ميشود كه طي آن مفاهيم اجتماعي قرآن استخراج و
پس از مفهومپردازي و مقولهبندي آنها ،مبناهاي اساسي شناخت سبك زندگي از بين آنها استنباط
ميش��ود .به عبارت ديگر مفهومپردازي و مقولهبندي آيات مرتبط در تحليل محتوا ،بر اســاس
مفاهيم و معاني مورد نظر صورت ميگيرد .در وهلة اول به آيات مرتبط برچســب مفهومي زده
ميشود و سپس مفاهيم به دست آمده در گروههاي انتزاعيتر مقولهبندي ميشوند.
 .3س��رانجام بخش بيان ارتباط منطقي و ع ّلي بين مباني به دس��ت آمده (مقولهها) در مورد
سبك زندگي است .به عبارت ديگر مقولههاي به دست آمده به وسيلة تعيين نقششان و با بيانها
و اظهار نظرهايي به همديگر پيوند و متصل ميش��وند .پيوند بين مقوالت س��بب ميشود كه به
ش��يوههاي جديدي مقوالت و اطالعات با يكديگر ربط پيدا كنند .در مرحلة نظريهپردازي دنبال
فهم سلس��له پيوندهايي هستيم كه مقوالت را به سبك زندگي مرتبط ميكنند .پيوند بين مقولهها
بر اساس علل و عوامل ،پديده ،زمينه ،شرايط ميانجي ،استراتژيهاي كنش و كنش متقابل و نتايج
و پيامدها مشخص ميشوند.
 )2روش در مدل ارائه ش��ده ،در بخش اول (نظريهپردازي در پرتو پارادايم اســامي علوم
انس��اني و ترس��يم وضعيت مطلوب) نقلي و ديني اس��ت و در بخش وضعيتشناسي ،مقايسه
وضعيت مطلــوب و موجود و ارائه راهكارهاي اصالح و رســيدن به وضعيت مطلوب ،تجربي
است.
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 .17ليتل ،دانيل ،1373 ،تبيين در علوم اجتماعي ،ترجمة عبدالكريم سروش ،تهران :مؤسسه
فرهنگي صراط.
 .18كافي ،مجيد« ،باورهاي علم ديني» ،فصلنامه حوزه و دانشگاه ،ش .23
 .19مح ّمدپــور ،احمد ،1389 ،ض��د روش ،منطق و طرح در روششناســي كيفي؛ تهران:
جامعهشناسان.
 .20مح ّمدي ،بيوك ،1387 ،درآمدي بر روش تحقيق كيفي؛ تهران :پژوهشگاه علوم انساني
و مطالعات فرهنگي.

