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مقدمه
فرهنگي»  «مهندسي  و  فرهنگي»  «رصد  موضوعات  كه  است  سال  ده  به  نزديك 
بحث  مورد  و  شده  مطرح  فرهنگي  نهادهاي  در  خاصه  نوشتارها،  و  گفتارها  در 
قرار گرفته اند. اين مقوالت به طور واضح از اهداف و برنامه هاي مهم شوراى عالى 
انقالب فرهنگي بوده و در گفتارهاي مسئوالن فرهنگي كشور و برخي مطالعات 
نيز  انقالب  رهبر  مكرر  بيانات  در  اينكه  همه  از  مهم تر  شده اند؛  پيگيري  پژوهشي 
از  پاره  اي  و  سازمان ها  تأكيد مسئوالن  دليل  است كه  اين  پرسش  مي شوند1.  ديده 
محققان حوزه فرهنگ بر اين موضوعات چيست؟ مراد و منظور ايشان از طرح و 
تفكيك چنين مفاهيمي چيست؟ چه ابعاد و ويژگي هايي براي اين مفاهيم متصور 
بوده اند. نكته و پرسش ديگر اينكه با وجود اهتمام مسئوالن به اين مقوالت، چرا 
سرعت حضور اين مفاهيم در ادبيات دانشگاهي و درسي ُكند بوده و بيشتر در سطح 
گفتارها و پژوهش هاي سازماني به ويژه در شوراى عالى انقالب فرهنگي باقي مانده 

است؟ بايد داليل اين موضوع را بررسى كرد.
گفتمان  كشور،  در  آن  مديريت  و  فرهنگ  موضوع  كه  است  اين  واقعيت 
مبسوطى يافته و ادبيات گسترده  اي به خود اختصاص داده است. اساسًا مهم ترين 
آرمان ها و منويات انقالب اسالمي، احياء و تقويت عناصر فرهنگي اسالمي بوده 
است. تأسيس مراكز فرهنگي اسالمي و مهم تر از همه ستاد و سپس شوراى عالى 
انقالب فرهنگي بازنماي اين امر است2. اين نهاد، مسئول اصلي تصميم پژوهي و 
براي  خميني(ره)  امام  حضرت  مي شود.  محسوب  دركشور  فرهنگي  تصميم گيري 
در  غربي  فرهنگ  زدودن  و  اسالمي  فرهنگ  مظاهر  گسترش  مهم  نقش  نهاد،  اين 
دانشگاه را مي ديد3. حضرت آيت اهللا خامنه  اي رهبر انقالب اسالمي، تا سال 1375، 
در بيانات خود بيشتر بر موضوعات و مضامين فرهنگي الزم االجرا در دانشگاه ها و 
جامعه توسط دستگاه هاي فرهنگي به ويژه شوراى عالى انقالب فرهنگي تأكيد داشته 

1- اين موضوعات با همين عناوين، از سال 1380 به بعد جزو مقوالت مورد تأكيد رهبر انقالب در نشست هاي 
مختلف با مسئوالن نهادهاي فرهنگي كشور بوده است.

2- ر.ك. به فرمان تشكيل ستاد انقالب فرهنگي توسط حضرت امام خميني(ره).
3- ر.ك. حضرت امام خميني(ره) ( 1360 و 1362)، بيانات ، 1360/3/23 ، 1362/7/12.
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است1. اما از سال  1375 به بعد سخنان ايشان ضمن اشاره به موضوعات متعدد 
«مهندسي  و  «رصد»  «مديريت»،  مقوالت  بر  مكرر  و  مؤكد  به طور  فوق،  فرهنگي 
فرهنگي» متمركز است2. مفهوم رصد فرهنگي نيز از اين سلسله گفتارها (از سال 

1375 به بعد) پاگرفته و در ادبيات فرهنگي وارد شده است.
هدف اين نوشتار، تعريف، تحديد و ترسيم ابعاد مفهوم رصد فرهنگي با استناد 
به مجموعه تعاريف موجود در گفتارهاي مسئوالن (خاصه منويات رهبر انقالب 
تشريح  و  تفصيل  به  طرح  اين  است.  شده  انجام  علمي  پژوهش هاي  و  اسالمي) 
نظرها و ديدگاه ها نمي پردازد؛ بلكه به تلخيص و تجميع آنها تا رسيدن به نظري 

واحد مي انديشد.
اين نوشتار منبعي پشتيبان براي تعريف مفهوم رصد فرهنگي است و حاوي 

مضامين زير خواهد بود:
خاستگاه و پيشينه مفهوم رصد؛ 1-
فضاي شكل گيري و شأن تركيب رصد فرهنگي؛ 2-
بررسي و نقد تعاريف ارايه شده از اين مفهوم؛ 3-
فرهنگي  4- و  علمي  فضاي  و  ادبيات  در  مفهوم  اين  نفوذ  و  جايگاه  بررسي 

كشور؛
تشريح ابعاد و بيان مؤلفه هاي كالن اين مفهوم. 5-

براي پاسخ به اين پرسش ها، از طرح مفهوم رصد و خاستگاه آن آغاز مي كنيم. 
بعد از تعريف، توضيح داده خواهد شد كه از تركيب اين مفهوم با مقوله فرهنگ، 
مفهوم ديگري خلق خواهد شد كه مقتضيات، ابعاد و عناصر خاص خود را دارد. 
در بخش پاياني نوشتار، شاخص هاي كالن و مياني قابل رصد در حوزه فرهنگ 

بيان مي شوند.
1- بررسي سخنان ايشان نشان مي دهد كه الگو، ارزش ها و ظواهر ديني، مقابله با تهاجم فرهنگي، فرهنگ كار، روحيه 
انقالبي نسل جوان، فرار مغزها و... از جمله موضوعات مهم گفتار ايشان بوده است. براي بررسي بيشتر، به بيانات 

ايشان در ديدارهاي مختلف با اعضاي شوراى عالى انقالب فرهنگي مراجعه شود.
انقالب  شوراى عالى  اعضاي  با  متعدد  جلسات  و  ديدارها  در  انقالب  رهبر  بيانات  ر.ك.  بيشتر  بررسي  براي   -2

فرهنگي، كتابخانه و مركز اسناد دبيرخانه شوراى عالى.



گفتار اول

زمينه و تطّور مفهومى
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براي بررسي پيشينه و ابعاد «رصد فرهنگي»، نخست بايد اين مفهوم را تجزيه و 
اجزاء آن را تعريف كرد، سپس با تلفيق آن ها، مفهوم اصلي را تعريف كرد. «رصد 
هريك  مضامين  و  معاني  كه  است  مفهوم  دو  بر  مشتمل  وصفي  تركيبي  فرهنگي» 
داراي اهميت هستند. قبل از آنكه تعريف اين تركيب بيان شود، بايد از معاني متمايز 
موصوف و صفت آن سخن گوئيم. در سطور ذيل، زمينه ها و تحوالت مفهومي دو 
تركيب  اين  شأن  بررسي  به  سپس  و  مي كنيم  بررسي  را  «فرهنگ»  و  «رصد»  واژه 

مي پردازيم:

رصد
در ادبيات مطالعات فرهنگي، صفت تركيب ياد شده (يعني لفظ فرهنگي)، براي 
همگان شناخته شده و با انباشته  اي از تعاريف و توصيفات همراه است. اما آنچه 
در اين گفتمان، بديع و ناشناخته است، موصوف تركيب وصفي يعني «رصد» است. 
بي گمان، اين مفهوم مانند بسياري از مفاهيم ديگر در حوزه هاي مختلف، محدوده 
معنايي خاصي دارد كه بايد شناخته شود. بايد پرسيد كه الحاق اين واژه به صفت 
«فرهنگي»، چه معنا و مضاميني را براي مطالعه حوزه فرهنگ اقتضا مي كند. براي 
پاسخ دادن به پرسش  ، نخست به طور گذرا، راجع به معاني واژه رصد بحث مي كنيم 

و سپس در مورد داليل و اهداف كاربرد آن در حوزه فرهنگ توضيح مي دهيم.
واژه «رصد» بر معاني و اعمال متعددي داللت دارد كه بسته به زمينه كاربست 
آن تفاوت دارند، اما در كل معنا و مضمون مشخصي را به ذهن متبادر مي سازند. 
كاربست هاي معنايي صورت گرفته حول واژه «رصد»، همسو و مكمل يكديگرند و 
مي توان تمام آنها را با وجود تفاوت هاي ظاهري، از يك خانواده دانست. براي فهم 
زمينه مفهومي اين واژه، بايد به فرهنگ هاي واژگان از گذشته گرفته تا معاصر و 
آثار نويسندگان، حكما، ديوان هاي شعرا و ديگر آثار نگاشته شده پيرامون علم نجوم 

مراجعه كرد و نسبت به كاربردهاي آن شناخت بهتري به دست آورد. 
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در «فرهنگ معين»، ذيل مفهوم رصد چنين آمده است:
«نظر دوختن به چيزي، مترصد بودن، چشم داشتن چيزي را، مراقب، نگهبان، 

راه، طريق، نظارت و مراقبت»1.

در «فرهنگ بزرگ سخن»  نيز در تعريف و معناي كلمه رصد چنين آورده 
شده است:

«عمل مطالعه و مشاهده اجرام سماوي و پديده هاي آسماني از نظر حركات و 
مواضع و خواص آنها»2.

بيان  رصد  درباره  جامع تري  توضيح  متعدد،  متون  به  استناد  با  دهخدا  عالمه 
كرده است. در لغت نامه شهير دهخدا براي مفهوم رصد سه معنا و كاربرد ذكر شده 

است:
كمين  1- و  مراقبت  داشتن،  چشم  معناي  به  كه  آن  مصدري  وكاربرد  معنا 

گذاشتن است.
كاربرد اسم فاعلي آن كه به معناي گروه چشم دارنده و نظر كننده است. 2-
كاربرد مكاني آن كه به معناي عمارت، مكان و سرزمين و اقليم است.  3-

در اين لغت نامه، در شرح مفهوم رصد چنين آمده است: 
«به اصطالح نجوم چوتره  اي كه بر قله كوهي سازند و هفتصد گز اقًال بلندي 
نيز  هودل  و  كنند  معلوم  كواكب  احوال  نشسته،  آن  بر  منجمان  و  باشد  آن 
گويند... چوتره اي باشد به ارتقاع هفتصد گز كه بر تيغ كوهي شامخ بندند و 
بدان حكيمان و منجمان نشينند و طلوع و غروب ستارگان و اسرار كواكب را 
معاينه و مشاهده كننده و چوتره را مناره گويند. رصد چنان باشد كه در صحرا 
بر گريوه اي كه در غايت بلندي باشد سطح آن را هموار كرده بر آن سطح دو 
قصر مقابل يكديگر بنا كنند روي يكي بسوي مشرق و روي ديگر به مغرب 
و در ميان هر دو قصر فاصله به قدر چهار ذراع بود و طول هر يكي از اين 

1- ر.ك. فرهنگ لغت معين، واژه رصد.
2- ر.ك. «فرهنگ بزرگ سخن» فارسي، واژه رصد.
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تواريخ  در  بيشتر.  صدگز  قصر  دو  هر  بلندي  و  باشد  گز  چهارصد  قصر  دو 
واليت نامه مسطور است كه در ملك فرنگ، «رصد» عمارتي باشد كه ارتفاعش 
هزار دست و چاه زيرينش پانصد دست خواهد بود مدور و شمن از سنگ 
ترتيب يافته و طبق هاي متعدد ساخته و بر سر گنبد باالي آن پركالة شيشه نهاده 
و در ميان هر طبقه سوراخي مدور مقدار يك انگشت مي سازند كه روشني 
آفتاب از باالي طبق ها تا به ته چاه نمايان باشد و در ميان طبقه ها جا به جا 
كتاب هاي علم هيئت و تنجيم نهاده باشد. حكما با رفتن به باالي آن به وسيله 
شيشه هاي دوربين هاي كالن احساس بروج و سياره ها نمايند. چاهي عميق كه 
چگونگي  تا  مى نگرند  آسمان  و به  شوند  آن  داخل  كنند؛  حفر  علماي هيأت 
مسير و حركت نجوم و ثوابت را يادداشت كنند و آن را زيج مي گويند و سال 

به سال از آن تقويم استخراج كنند1.»

واژه «رصد» در زبان عربي نيز كاربرد دارد. اين واژه در سه معني به كار برده 
مي شود، يكي به معناي حّصه و بهره است كه معّرب رسد فارسي است. دوم به 
معناي راست و مستقيم به كار برده مي شود و سوم به معناي مراقبت كردن و كمين 

نهادن است2. درك رايج از رصد همين داللت سوم است.
رصد و مشتقات آن در آيات شريفه قرآن كريم نيز آمده است كه بار معنايي 
يكسان و مشابهي دارند. براساس آنچه كه محققان الفاظ قرآني آورده اند، «الّرَصد» 
در قرآن كريم به معناي آمادگي براي مراقبت و ديده باني3، مراقبت كردن و چيزي 
را در نظر گرفتن (كمين كردن) و نيز نگهبان و مراقب (كمين كننده) آمده است4. در 

زير چند مورد از نحوه كاربست اين واژه در قرآن كريم آمده است:
بسپارد،  1- گوش  اكنون  كس  هر  اما  َرصداً:  ِشهابًا  لَُه  يَِجْد  االَن  يَستمِع  َفَمن 

شهابي را در كمين خود يابد5؛
1ـ ر.ك. لغت نامه دهخدا، واژگان رصد، رصدگاه و رصدبندي.

2- ر.ك. قرشي، 1352، ج 3 ؛  لغت نامه دهخدا، واژه رصد.
3- ر.ك. راغب اصفهاني، 1374، ج 2.

4-  ر.ك. قرشي، 1352، ج 3.
5- سوره مباركه جن، آيه 9.
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َفاِنَُّه يَسُلُك مِن بَيِن يَديِْه و مِن َخلفِه َرصداً: كه براي نگهباني از او، پيش  2-
روي و پشت سرش نگهباني است1؛ 

اَِن َربََّك لَبِالِْمرصاد: زيرا پروردگارت به كمينگاه است2؛  3-
محاصره  4- به  و  بگيريد  َمرَصد:  كلَّ  لَُهم  اقُْعدوا  و  اْحُصروهم  َو  ُخُذوهم  َو 

درآوريد و در همه جا به كمينشان نشينيد3؛
اِنَّ جهنَم كانْت مِرصاداً : همانا جهنم كمينگاهي است4؛ 5-
َو اِرصاداً لَِمن حاَرَب اهللاَ و رسولَُه مِْن قبل: براي آماده كردن جهت كسي  6-

كه با خدا و رسولش جنگيده است5.
در ادبيات فارسي يا به زبان ساده تر، ديوان شعرا و نويسندگان نيز واژه رصد 
ديده مي شود. در بيشتر اشعار، رصد در معناي نظارت، ديدن و مراقبت به كار گرفته 
شده است. براي مثال در ابيات زير از «خاقاني» رصد در معناي نگهبان، مطالعه و 

نظارت آمده است:
از رصدها سيزده سال دگر      خسف بادي در جهان دانسته اند 1-
رصد روز و شب چه مي بايد      كه ندارد ره كرم گردي 2-
غم زلب باج نفس مي گيرد      عمر در كار رصدبان چه كنم 3-
شام و سحر هست رصددار عمر     زين دو رصد خط امان كس نيافت 4-
چند رصدگاه دل بر ره دل داشتن     چند قدمگاه پيل بيت حرم ساختن 5-
اي حكيمان رصدبين خط احكام شما      همه ياوه است و شما ياوه سراييد همه 6-
در اين رصدگه خاكي چه خاك مي بيزي صد كاروان درد معين درآورم6 7-

در اشعار ذيل از مولوي نيز مفهوم رصد، به معناي ديده باني و بررسي آمده 
است:

1- سوره مباركه جن، آيه 27.
2- سوره مباركه فجر آيه 14.  

3- سوره مباركه توبه، آيه 5.
4- سوره مباركه نبأ، آيه 21 / - توضيح : الفاظ مرصد ـ المرصاد: هر دو اسم مكان اند و با اندك اختالفي به معناي 

كمينگاه مي باشند. (ر.ك. قرشي، 1352). 
5- سوره مباركه توبه، آيه 107.

6- ر.ك. ديوان خاقانى. 
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رو بپرس آن كاروان را از رصد       كز كدامين شهر ايدر مى رسد 1-
روز و ميالدش رصد بنديم ما       تا نگردد فوت و نجهد اين قضا 2-
وان دگر گفتي كه سحر است و طلسم      كه رصد بستست بهر جان و جسم1 3-

 در اشعار زير از نظامي گنجوي نيز اين مفهوم  با مضامين باال آمده است:
چو واجستيم از آن صورت كه حال است   رصد بنمود كاين معني محال است 1-
شناسايي كه انجم را رصد راند        از آن تخت آسمان را تخته برخواند 2-

با بررسي معاني و نحوه كاربست آن در اشعار و گفته ها، آشكار مي شود كه 
اين مفهوم بيشتر در علم نجوم كاربرد داشته است. به همين دليل در تعريف آن 
بيشتر مصاديق عمل آن ذكر مي شود. بنا به گفته ها، «رصد نزد منجمان عبارت است 
از نظركردن در احوال اجرام علويه به آلتي مخصوص كه حكما به جهت آن غرض 
وضع كرده اند تا بدان آلت دانسته شود مواضع ستارگان در فلك و مقدار حركت 
آنها در طول و عرض و ابعاد آنها از يكديگر و از زمين؛ و بزرگي و كوچكي اجرام 
و آنچه بدان ماند و فايده رصد آن است كه اگر در مواضع كواكب در ايام حالي 
ظاهر شود آن را صاحب رصد درست كند تا در استخراج خطا واقع نشود، چه اگر 
يك درجه تقويم كوكبي خطا باشد يكسال در سيرات تفاوت شود و اگر يك دقيقه 

خطا افتد شش روز تفاوت شود»2.
پروفسور كارلو الفونسو نالينو در كتاب خود، «تاريخ نجوم اسالمي» مى نويسد: 

«اعراب بياباني نياز شديدي به شناختن ستارگان ثابت بزرگ و وقت برآمدن 
و فروشدن آنها داشتند، چه بسا اتفاق مى افتاد كه شبانگاه ناگزير از پيمودن 
صحراهاي بي آب و علف مى شدند، و تنها از طريق ستارگان مى توانستند راه 
تپه هاي  ميان  در  كاروان هايشان  و  لشگريان  نبود  چنين  اگر  و  بيابند،  را  خود 
و  ماه  به  نسبت  اعراب  مى شدند...  هالك  و  گمراه  بيچاره،  بيابان ها،  و  شن 
ستارگان توجه فراوان داشتند، ايشان.... به ماه انس داشتند، چه در نور آن به 
داستانسرايي مى نشستند، و در سفرهاي شبانه راهنماي ايشان بود و وحشت 

1- ر.ك. مثنوى معنوى، مولوي.
2- ر.ك، دهخدا، لغت نامه، منقول از تاريخ تمدن اسالمى، جرجي زيدان ،ج 3 ، ص 191. 
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تاريكي را از ايشان مى زدود، و مچ هر كس را كه شب هنگام در صدد آزردن 
ايشان بر مى آمد باز مى كرد»(نالينو، 1349: 4 -143). 

شواهد و قرائن نشان مي دهد كه رصد كردن فقط با مقاصد صرف علمي انجام 
نمي شده؛ بلكه در خدمت رفع نيازهاي روزمره و مشكالت زندگي افراد نيز بوده 
عمل،  اين  با  بلكه  نبوده،  ستاره شناسي  علم  خدمت  در  فقط  رصد  بنابراين  است. 
اهداف ديگر زندگي اقتصادي و اجتماعي افراد تأمين مي شده است. در قرآن كريم 
زندگي  ديگر  فعاليت هاي  براي  راهنمايي  خورشيد،  و  ماه  ستاره ها،  نيز  شناسايي 

انسان ها ذكر شده است1.
به طور كلي با توجه به مباحث باال مي توان گفت رصد نوعي پايش، نظارت و 
مراقبت از يك پديده است. از نظر مصداق عمل نيز، روش شناسايي اجرام آسماني 

و حركات ستارگان بوده است.

فرهنگ
در تركيب وصفي «رصد فرهنگي»، موصوف تركيب از معاني متعدد دارد. گستردگي 
معنايي و شمول مفهوم فرهنگ سبب شده است كه گاهي بتوان همه چيز را در 
زيرمجموعه آن قرار داد. بنابراين بايد در انتخاب هر نوع تعريفي از فرهنگ، «ربط 
تعريف» با موضوع مطالعه (موضوع كار) را در نظر داشت (وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي، طرح ساماندهي امور فرهنگي، 1380: 2). 
از مفهوم فرهنگ تعاريف متعددي در دست است و در دسته بندي تعاريف 
نيز به دسته هاي زيادي بر مي خوريم (آشوري، 1357: 7؛ لينتون2، 1936). «اي. بي. 
اوست كه نور  ... هو الذي َجَعَل لَُكُم النُجوَم لِتَهتَدوا بَِها في ُظُلماِت البَرِّ و البَحر» (سورة انعام، آيه 97): …   -1

ستارگان را براي راهنمايي شما در تاريكي هاي بيابان و دريا قرار داده است؛ 
َرُه َمنازَل لِتعَلموا َعَدَد الِسنيَِن و الِحساب» (سورة يونس، آيه 5):   -...هو الذي َجَعَل الشمَس ضياًء والقمَر نوراً، و َقدَّ
… اوست كه آفتاب را درخشان و ماه را تابان كرد و سير آنها را در منازلي معين ساخت تا شما تعداد سال ها و 

حساب ايام را بدانيد.
2-Linton 
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جي. تايلر» مردم شناس در اثر خود به نام فرهنگ بدوي، فرهنگ را در معناي وسيع 
قوم نگارانه آن، كليتي پيچيده شامل معرفت، اعتقاد، هنر، اخالقيات، قانون، آداب و 
رسوم و ساير قابليت ها و عاداتي مي داند كه انسان به مثابه عضوي از جامعه كسب 
مي كند(تامپسون، 1380: 153-151). مالينوفسكي نيز در سال هاي 1930 با رهيافت 
كاركردگرايانه، فرهنگ را مجموعه اي متشكل از دست ساخته ها، كاالها، فرايندهاي 
فني، انديشه ها، آداب و ارزش هاي موروثي، واقعيتي منحصر به فرد تعريف كرد كه 

بايستي به شيوه خاص مورد مطالعه قرار گيرد(مالينوفسكي، 1379).
بدون ترديد، تعاريف نخستين از فرهنگ، از بنيان بر جوانب مردم شناختي و 
كل   گرايانه آن تأكيد داشتند، اما از اوايل قرن بيستم، تعاريف جامعه شناختي فرهنگ 
بر تعاريف مردم شناختي آن غلبه پيدا مي كنند. در تالش هاي جامعه شناختي، اساسًا 

فرهنگ در تقابل با حوزه هاي ديگر تعريف مي شود.
از اين منظر، عملكرد هاي انساني به سه دسته عملكردهاي جسمي1، فعاليت هاي 
اجتماعي و سياسي2، عملكردهاي فكري و زيباشناختي تقسيم مي شوند و فرهنگ 
مشكالت  با  مواجهه  توانايي  شامل  سوم  بُعد  يعني  فعاليت ها  اين  از  بُعد  يك  بر 
زندگي، شكوفايي توان فكري بالقوه از طريق مشاركت در پيشرفت دانش، شكوفايي 
توان زيباشناسي و مشاركت در رويدادهاي زيباشناختي تأكيد مي كند. تا به حال 
منطق  تابع  منظر،  اين  است.  بوده  اقتصادي  رويكرد  فرهنگ،  به  منظر  مسلط ترين 
كميابي، اصل روبنايى و سپس غيرمولد بودن فعاليت هاي فرهنگي را مورد تأكيد 
قرار داده است و ادعا مي كند كه به دليل غيرمولد بودن فرهنگ، بايد به طور موقت 

يا به عنوان قاعده، متأخر از فعاليت هاي اقتصادي باشد و به تعويق بيفتد3. 
1- شاخص هاي بقا، اميد به زندگي، تغذيه، مسكن و بهداشت و... را در بر مي گيرد.

شرمندگي،  احساس  بدون  زندگي  تبعيض ها،  برابر  در  مصونيت  سياسي،  و  اجتماعي  زندگي  در  مشاركت  شخص،  امنيت   -2
خالقيت، آزادي هاي سياسي از مصاديق اين نوع عملكردند.

3- مهم ترين نظر در اين زمينه مطالعه ويليام بومول [W. Baumol] استاد اقتصاد دانشگاه نيويورك است كه پس از 
مرگ آنها به قانون بومول يا بيماري بومول معروف شد. در تحليل بومول و بوين، فعاليت هاي فرهنگي، به ناچار، 
كاركرد توليدي كامًال بسته اي دارند؛ زيرا در آنها، برخالف فعاليت صنعت، نمي توان اصل جايگزيني كار و سرمايه را 
مطرح كرد. اين بخش فرهنگي و هنري رشته اي است، كاربر كه نيروي كار بسيار ماهر آن نمي تواند بهره وري خود را 
افزايش دهد و تنها مي تواند به صورت حاشيه اي و مختصر، سودي از توليد هنري در سطح اداري و مديريت به دست 
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ولي  مي دهد،  تشكيل  را  انسان ها  اول  اولويت  مادي  نيازهاي  كه  نيست  ترديدي 
اگر رفع نيازهاي مادي «امكان زيستن» و شرايط بودِن انسان را فراهم مي سازند، 
فعاليت هاي فرهنگي جامعه، «نوع زيستن» يا به تعبير ديگر «چگونه زيستن» آدميان 
را تعيين مي كنند. از اين منظر، شرط كافي انساني زيستن آدميان، ظهور و تأمين 
شرايط فرهنگي زيست آنهاست. با اين استدالل، ديگر تأمين شرايط مادي زيست 
يا امكان زيستن «امري قائم به ذات» تعريف نمي شود. امكان زيستن اگر چه شرط 
ندارد.  قرار  آن  با  يك سويه  رابطة  در  اما  انسان هاست،  فرهنگي  زيست  براي  الزم 
امكان زيستن متأثر از چگونه زيستن يا شاخص هاي فرهنگي است. ادبيات امروزين 
موسوم به مطالعات فرهنگي ناظر بر همين مدعاست.  مهم ترين انتقادات بر جامعه 
سرمايه داري و مدرنيته، از منظر فرهنگ صورت گرفته اند. تشكيك و توهم نسبت به 
روايت هاي بزرگ1، و توجه و تأكيد بر روايت ها و دانش محلي، فراخوان مقاومت 
در برابر گفتمان اقتصادي و دستوري حاكم از سوي متفكران معروف به پست مدرن 
فرهنگ  و  فرامادي  ارزش هاي  بر  تأكيد  فوكو3(1980)،  و  ليوتارد2(1991)  خاصه 
مدني و سياسي (اينگلهارت، 1373)، همگي نشانگر رهايي از تلقيات تقليل   گرايانه 
يا  گشت  گفتمان  است.  فرهنگ  و  گفتمان  مفاهيم  سوي  به  فرهنگ،  از  بازتابي  و 
فرهنگي  عناصر  اهميت  و  فوق  شرايط  و  انتقادات  برآيند  نيز  فرهنگي4  چرخش 
ادغام  درصدد  جامعه شناسي  در  فرهنگي  چرخش  است5.  اجتماعي  تحوالت  در 
حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي در درون يكديگر است(بنت6، 2000: 1). نكته بارز 
در اين چرخش، تعاملي است كه فرهنگ با ساير ابعاد جامعه مانند سياست، اقتصاد، 
آورد. در تحليل بومول، فرهنگ سربار فعاليت هاي اقتصادي تلقي مي شود و تا حد چيزي تجملي تنزل مي يابد. آنچه 

امروزه اقتصاد فرهنگ ناميده مي شود بر اين تحليل استوار است (ر.ك. دوپوئي، 1374: 59- 56).
1- Grand  naratives
2-Liyotard
3-Foucult
4- Cultural turn.
5- در تشريح بيشتر اين موضوع گفته است كه «اين مقوله چرخشي از اقتصاد به سوي گفتمان و فرهنگ را نشان 
مي دهد...چرخشي از ماترياليسم به سوي گفتمان است … اين مفهوم پايان تلقي هاي ماترياليستي از نژاد و جنسيت 

است» (ساير و رى، 1995: 5-6).
6- Bennet
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اجتماع و ساير ابعاد پيدا كرده است. سابق بر اين، فرهنگ، نحيف و آسيب پذير 
بود و حتى در منازعه براى استيفاى حق خود شكست مى خورد. اما در حال حاضر 
كاري  آنها  تميز  كه  شده اند  نزديك  هم  به  چنان  فرهنگي  و  اقتصادي  فعاليت هاي 
دشوار است. گاهي اين فعاليت ها آن قدر درهم تنيده شده اند كه مى توانيم (يا بايد) 

نامي واحد براي آنها انتخاب كنيم.
به هر حال بايد به دنبال تعريف و تميز فرهنگ از ساير حوزه ها بوده و مالكي 
براي تمايز مشخص كرد. تعريف رسا و قابل استنادي كه مي تواند فرهنگ را از 
ساير فعاليت ها جدا كند، تعريفي است كه صاحبنظران چرخش فرهنگي مانند آندرو 
ساير1، ديويد ِچينى2و استيوارت  هال3 مشخص كرده اند4. ايشان مدعي اند كه اگر 
بخواهيم فرهنگ را با معيارهاي عيني موجود از اقتصاد جدا كنيم، با مشكل روبرو 
مي شويم. زيرا در مفهوم اقتصاد جلوه  اي از فرهنگ يافت مي شود. هر كنش، زماني 
فرهنگي است كه نفس كنش را هدف تلقي كنيم. به عبارت ديگر كنش فرهنگي 
در  كه  صورتي  در  مي شود،  محسوب  هدف  في نفسه  آن  عمل  كه  است  فعاليتي 
حوزه هاي ديگر، كنش خود ابزاري براي رسيدن به هدف ديگر است. از اين منظر 
در كنش فرهنگي، از فاصله ميان كنش و هدف يا فاصله ميان ابزار و هدف كاسته 
مي شود و حتي بايد از بين برود. در اقتصاد و سياست اينگونه نيست، خود كنش 

ابزار و وسيله  اي براي رسيدن به هدف ديگر است(ساير و رى5، 1990). 
1- A. Sayer. 
2- D. Chainy. 
3- S. Hall. 
4- در كنار تعريف اين محققان، تعريف گروه ديگري مورد اعتنا و تأمل بوده است. اين گروه كه فرهنگ را فرايند 
معناسازي مي خوانند بر قدرت نمادسازي انسان تأكيد دارند و دريافت و تعريفي نمادين از فرهنگ را كانون توجه 
قرارداده اند. اين دريافت از فرهنگ در سال هاي 1940 توسط ال.  جي . وايت [L. J. White]  در كتاب علم فرهنگ 
است،  بشر  ممتاز  ويژگي  نمادسازي،  يا  نمادها  از  استفاده  كه  مقدمه  اين  با  او  شد.  مطرح    [Science of Culture]
استدالل مي كند كه فرهنگ نام طبقه اي از پديده  ها و رويدادهايي است كه به اعمال و توانايي ذهني بستگي دارند. 
رويكردي  در   [Geertz] گيرتز  دانست.  نمادسازي  گونه اي  را  آنها  مي توان  و  انساني اند  گونه هاي  ويژه  اعمال  اين 
تفسيري، فرهنگ را الگوي معاني نهفته در صور نمادين، از جمله كنش ها، گفته ها و هرگونه مقوله معناداري مي داند 
كه افراد به واسطه آن با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند و در دريافت ها، تجارب و باورها با هم شريك مي شوند 

(تامپسون، 1378: 16).
5- Ray
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در ادبيات ايراني، هنگامي كه از فرهنگ سخن گفته مي شود، دو معناي عام 
و خاص فرهنگ مورد نظر است. غالب تعاريف از فرهنگ، بر بُعد عام آن تاكيد 
دارند. در معناي محدود و خاص سخن بر سر شاخص هايي است كه در تجربه 
مورد سنجش قرار مي گيرند1. غالب تعاريف از فرهنگ بر بعد عام آن تاكيد دارند. 
مورد  تجربه  در  كه  است  شاخص هايي  سر  بر  سخن  خاص  و  محدود  معناي  در 

سنجش قرار مي گيرند.
 در معناي كلي و عام، فرهنگ به معناي بينش و منش هويت دهنده انسان در 
حوزه زندگي اجتماعي تعريف شده و از آن به منزله فرآورده عالي ذهن و فرايند 
فضايل،  باورها،  از  به هم پيوسته  كليتي  و  شده  ياد  آدمي  فكر  پيشرفته  و  پيچيده 
ارزش ها، دانش ها، هنرها، فنون، آداب و اعمال جامعه است. اين تعريف از فرهنگ 
و  انديشمندان  آثار  در  است.  جامعه  زندگي  كيفيت  تحول  و  ساخت  به  معطوف 
به  اگر  مي شود.  ديده  بيشتر  فرهنگ  از  تعريفي  چنين  ايران،  در  فرهنگي  نهادهاي 
بيانات متعدد امام خميني و مقام معظم رهبري نيز مراجعه شود، ديده مي شود كه 
در تعريف ايشان نيز، معناي عام و كالن فرهنگ، برجسته و نمايان است. از منظر 
ايشان فرهنگ، هادي، جهت دهنده و هويت دهنده به انسان و رفتارهاي مختلف او 
در مسير زندگي است2. تعريف شوراي عالي انقالب فرهنگي نيز، موكد بر همين 

درك عام از فرهنگ است.
عالمه محمدتقي جعفري، فرهنگ را كيفيتي شايسته براي پديده ها و فعاليت هاي 
حيات مادي و معنوي انسان ها مي خواند. از نظر ايشان آن دسته نمودها و فعاليت هاي 
بشري كه به طور كامل، منشاء و عامل هاي ضروري طبيعي دارند و از قانون هاي 
تعريف  مبناي  بر  ايران،  جامعه  در  فرهنگ  قلمرو  در  موجود  شاخص هاي  و  داده ها  تعاريف،  اين  وجود  با   -1
تنگ دامنه  اي از فرهنگ استوارند، كه بر ابعاد توصيفي و كمي فرهنگ متمركز مي شوند. اين داده ها به ما نمي گويند 
كه آيا «فرهنگ موجود باعث گسترش و تقويت توانايي ها و گزينش هاي انساني مي شوند؟» مسئله اين است كه 
تقسيم بندي دوگانه تعريف كلي و محدود فرهنگ اين گونه مي نمايد كه در سطح محدود بايد بر شاخص هاي كمي 

صرف تكيه داشت. در حالي كه در سطح محدود هم مي توان از شاخص هاي كيفي سخن گفت.
2- ر.ك. حضرت امام خمينى، بيانات: 1359/2/1، 1360/3/23 و حضرت آيت اهللا خامنه اي، بيانات: 1378/9/13، 

.(1379 /9/19
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به شمار  فرهنگ  جزء  آب)،  آشاميدن  و  غذا  خوردن  مي كنند(مانند  پيروي  جبري 
نمي آيد. ولي آميختگي اين اعمال با دعا، جزئي از مفهوم فرهنگ است. (جعفري، 
1379: 132). از نظر ايشان فرهنگ حقيقتي دوقطبي (برون ذاتي و درون ذاتي) است؛ 
و مقصود از دوقطبي بودن فرهنگ عبارت است از اين كه هم جنبه درون ذاتي 
دارد و هم جنبه برون ذاتي، مانند زيبايي كه مستند به دو قطب مزبور است، چنان 
و  است  آدمي  رواني  و  مغزي  خصوصيت  به  مربوط  زيبايي،  حقيقت  دريافت  كه 
ديگر موجودها و جانداران از دريافت آن ناتوانند (جعفري، 1379: 127). همچنين، 
دريافت فرهنگ داراي جنبه درون ذاتي است كه ناشي از اصل صيانت ذات تكاملي 
است. همان گونه كه زيبايي بعد برون ذاتي دارد (مانند نمود نشاط آميز گل، مهتاب، 
آبشار)، فرهنگ نيز داراي بعد برون ذاتي است، مانند نمودهاي عيني اخالقيات و 
آثار هنري و كيفيت ساختمان ها كه نشان دهنده انواعي از دريافت ها و آرمان هاي 

درون است (جعفري، 1379: 127). 
در آثار استاد مطهري، موضوعي خاص به نام «تعريف فرهنگ» ديده نمي شود 
اما در آثار وي اين نكته مور تأكيد بوده است كه «فرهنگ فعل و انفعاالتى است كه 
مبتنى بر فطرت در روان انسان صورت مى گيرد»(مطهري، 1369: 126). اين منظر، 
احساسات، انديشه ها، عواطف، ارزش ها و گرايشات مؤيد فرهنگ، ريشه در فطرت 
انسان ها دارد يعنى از روان آنها سرچشمه گرفته و عوامل اجتماعى نيز بر آن تاثير 
مى گذارد. ايشان معتقد است جامعه ها، فرهنگ ها و تمدن ها به سوى يگانه شدن، 
آينده  و  مى كنند  سير  شدن  ادغام  يكديگر  در  امر  نهايت  در  و  شدن  متحدالشكل 
جوامع انسانى، جامعه جهانى تكامل يافته است كه در آن همه ارزش هاى انسانى 
... به فعليت مى رسد و انسان به كمال حقيقى و سعادت واقعى خود و باالخره به 
انسانيت اصيل خود خواهد رسيد (مطهرى، 1378: 56). ... اسالم به حكم اينكه در 
جهان بينى اش قائل به فطرت يگانه است، هم طرفدار ايدئولوژى يگانه است و هم 

طرفدار فرهنگ يگانه (مطهرى، 1378: 61-60).
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فرهنگ،  از  بايد  نيز   نوشتار  اين  در  بگذريم،  باال  تعاريف  مجموعه  از  اگر 
تعريفي –نسبتًا ساده به دور از پيچيدگي هاي مفهومي- ارائه كنيم كه راهنماي عمل 
مفهوم شناسي  به  مربوط  ادبيات  با  مشاجره  وارد  كوتاه  مجال  اين  در  نبايد  باشد. 
فرهنگ شد، اما نبايد از نازك بيني ضروري در اين زمينه هم شانه خالي كرد. اگر 
فرهنگ  از  تعريفي  شده،  مطرح  بحث هاي  مجموعه  از  گرفتن  ياري  با  بخواهيم 
و  آرمان ها  باورها،  مجموعه  فرهنگ،  كه  گفت  ساده  به طور  مي توان  بدهيم،  ارائه 
قواعد نهادينه ناظر بر چگونه زيستن انسان هاست. فرهنگ مجموعه معاني و تفاسير 
مشترك منضم و تنيده در كردارها و دست ساخته هاي انساني است. فرهنگ معاني 
اجتماعي(يعني معاني پاگرفته، باليده و تطّور يافته در اجتماع) كردارهاي انساني در 
عرصه هاي اقتصادي و سياسي است. بنابراين هر جايي از معنا و تفسير مشترك، 
حضوري باشد از فرهنگ هم خبري خواهد بود. با اين تعريف اقتصاد و سياست 
منفك از فرهنگ نخواهند بود؛ بلكه در هم درتنيده و خويشاوند هستند. اهميت اين 

تعريف كوتاه و مختصر در سه عنصر است:
نوع، كيفيت و روش؛ 1-
باورها، معاني و ميان ذهنيت ها؛ 2-
اشتراك، تثبيت و نهادينگي. 3-

و  اهميت  است.  فرهنگ  زاينده  فوق  عامل  سه  هر  حضور  و  درهم تنيدگي 
نقطه افتراق تعريف فوق در كنار تعاريف ارائه شده، تأكيد بر موضوع اشتراك و 
ثبات يافتگي معاني است. از اين منظر هر روش، هر معنا و هر خواسته فردي لزومًا 
فرهنگي نيست. فرهنگ زماني متولد مي شود كه نيت ها در بستر زندگي اجتماعي 
و  تعاريف  بستر  در  كه  شد  خواهد  فرهنگي  خواستي  و  نيت  باشند.  شده  نهادينه 
زندگي نمادين جمعي شكل گرفته باشد. اگر موضوع را چنين نپنداريم، ناچاريم كه 
تمام نيت ها و خواسته هاي نفساني را در زيرمجموعه فرهنگ تلقي كرد. حال آنكه 
چنين تصوري درست نيست. اگر چنين باشد تمام غرايز را بايد فرهنگي خواند. 
پيرو اين فهم، زندگي حيوانات را نيز  بايد فرهنگي خواند، زيرا با خواسته و غريزه 
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همراه است. واقعيت اين است كه زندگي جمعي و گروهي حيوانات اساسًا متاثر 
از  متأثر  انساني  زندگي  اما  است.  غريزي  نيازهاي  و  خواسته ها  از  مجموعه اي  از 
در  است.   (... و  نمادها  قواعد،  آرمان ها،  بلندمدت،  فرهنگي (اهداف  خواسته هاي 
واقع به دليل همين معاني نمادين و نهادينه است كه تاريخ يك كشور را جزء و در 
زيرمجموعه فرهنگ آن تشريح مي كنند. بنابراين از باب تمثيل مي توان فرهنگ را 
مغز پيكر و ارگانيزم جامعه خواند كه بدون اجزاي ديگر هويت مشخصي ندارد اما 
در كنار اجزاي ديگر نقش جهت دهنده و فرمانده را دارد.  فرهنگ بسته به بستر و 
عرصه كنش و كردار، بُعد و جنبه خاص به خود مي گيرد كه در بخش مربوطه به 

آن اشاره خواهد شد. 

رصد فرهنگى؛ شأن تركيب
مفهوم رصد فرهنگي به عنوان يك مقوله و مفهوم، عمري كمتر از ده سال دارد 
و اساسًا در تحقيقات و گفتارهاي مسئوالن دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگي 
به كار برده شده است. پيدايش اين مفهوم در ايران با تحوالت جهاني در حوزه 
فرهنگ موازنه دارد. بنابراين بهتر است پيش از تشريح شرايط كاربست اين مفهوم 

در كشور، به شرايط جهاني امر نگاهي بيندازيم.
در حال حاضر دو عامل مهم بر عرصه فرهنگ سايه افكنده است و فرهنگ را 
از محتواهاي پيشين خود تهي كرده و به حربه هاي سياسي و اقتصادي تبديل كرده 

است:
ورود  كه  مي شود  گفته  امروزه  است.  فرهنگ  شدن  رسانه  اي  نخست،  عامل 
رسانه ها و تكنولوژي مدرن به عرصه فرهنگ، نوعي «ايدز فرهنگي» را آفريده است1. 
به اين معنا كه فرهنگ ها به واسطه رسانه هاي مدرن، سيستم ايمني و مقاومت خود 
1- مفهوم «ايدز فرهنگي» را نيل پستمن [N. Postman] در كتاب «تكنوپولى: تسليم فرهنگ به تكنولوژى» (ترجمه 
ايمنى و  شده توسط صادق طباطبايي) به كار مي برد. منظور او از اين مفهوم اين است كه در جامعه جديد سيستم 
پستمن،  (ر.ك.  است  گسيخته  هم  از  و  مانده  عقيم  اطالعات  انبوه  برابر  در  فرهنگ ها  تدافعى  مكانيسم 

.(121-2 :1381
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را در برابر عناصر فرهنگ مهاجم از دست داده اند، ازاين رو به سوي زوال عناصر 
خود گراييده اند. در واقع نوعي فرهنگ رسانه  اي و توده  اي بر جهان حاكم خواهد 
شد كه عميقًا با بومي  گرايي و ارزش    گرايي در فرهنگ ناسازگار است. پرشورترين 
و  ماركوزه3   آدورنو2،  هوركهايمر1،  مانند  افرادى  نظرهاى  در  را  انتقادها  نوع  اين 
پستمن و تامپسون با نام هاى «صنعت فرهنگ سازى»، «تسليم فرهنگ به تكنولوژي 

(تكنوپولي)»، «فرهنگ در بستر عشرت» و«فرهنگ رسانه اى» پيدا مى كنيم4. 
عامل دوم، امپرياليسم فرهنگي است كه با نام هاى جهانى شدن و عام گرايى، 
وجاهت علمى و منطقي به خود گرفته است. اين عامل ناظر به چالش هاي تمدن 
غرب و غيرغرب است. نظريه برخورد تمدن ها و امروزه موضوع سياسى «تروريسم–
دموكراسى» يا منطق «با ما يا با تروريست ها» را مي توانيم در زيرمجموعه اين پديده 
مطرح كنيم. انتقاد مخالفان به امپرياليسم فرهنگى  عمدتًا معطوف به منطق غرب گرا 
منطق  انتقادها،  سنخ  اين  در  بازمي گردد.  مدرن  نظريه پردازي  ادبيات  اروپامدار  و 
نظريه پردازي متكى بر مفاهيم فرهنگي، تاريخي و تمدني است. پرسش اين است 
و  باشد  «غرب»  غرب  چرا  باشند.  پيرامون  ديگران  و  باشد  هسته  غرب  چرا  كه 
ديگران «غيرغرب» باشند. چرا غرب، مركز و كانون باشد و ديگران در حاشيه و 
پيرامون قرار بگيرند. چگونه غرب كه ريشه در يك قوميت و تاريخ خاص دارد 
تبديل به الگوي جهاني شده است. يعني اينكه غرب همان مدرن است و مدرنيته 
همان غرب است و راهى نيز براى برون رفت از اين وصلت نامشروع وجود ندارد. 
براي از بين بردن اين دور، يگانه راه اين است كه آن را بشكنيم. يعني بايد گفت 
داستان ها و روايت هاي غرب مناقشه آميزند. غرب صرفًا مظهري از مدرنيته است. 
بنابراين براي شكستن دور باطل مي توانيم سؤال كنيم كه روايت هاي غربي چقدر 

1- M. Horkheimer
2- T. Adorno
3- H. Marcuse
4- ر.ك. ماركوزه، 1362؛  آدرنو و هوركهايمر، 1380؛  پستمن، 1372، 1375، 1381،؛ تامپسون، 1378. البته در نگاه 

تامپسون جوانب انتقادي به موضوع كمرنگ است.
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اخالقي، چقدر سياسي و چقدر وابسته به قدرت و منافع اند و...1. 
نكته قابل تأمل اين است كه ريشه هاي اين انتقاد از غرب، هم دروني است و 
هم بيروني. دروني از اين نظر كه ابتدا خود غربي ها اين انتقادها را مطرح كردند. 
از جملة منتقدان، پساساختارگراها بودند كه مدعي اند بايد الگوي عام را رد كرد؛ 
اروپامداري2 و اتنوسنتريسم3 (يا قوم مدارِي) غرب محكوم است، بايد امكانى براى 
رهايى از بيگانه پرستى جهان غيرغرب فراهم شود. نظرات ليوتار، فوكو و دريدا4 

چنين سمت گيري دارند5. 
بخش دوم انتقادها بيروني است و ريشه  در جهان غيرغرب دارد. صريح ترين 
ادعاي بيروني اين است كه غرب ديگر مركز عالم تلقي نشود. اين شكل انتقادات، 
طرح و حضور جايگاهى براى الگوهاى غيرغربى را در توسعه و مدرنيته مفروض 
در  موضوع اند.  اين  به  ناظر  همگى  محلى   گرايى  و  بومى سازى  مفاهيم  مى گيرند. 
يا  آمريكايي  كشورهاي  در  اخير  جنبش هاي  از  بسياري  نيز  اجتماعى  صحنه هاى 
آسيايي بعد از حكومت هاي اقتدارگرا كه به دنبال اخالقي كردن جامعه مدرن بودند، 
در  را  مذهب  مي خواستند  حتي  جنبش ها،  اين  كرده اند.  دنبال  را  عقيده  نوع  اين 
جامعه مدرن دروني سازند. جنبش هاي بنيادگرايي اخير در برزيل و ديگر كشورها، 
ايران  اسالمي  جمهوري  نمادش  كه  اسالمي  حاكميت  و  تفكر  احياي  جنبش  يا 
مي كنند  تالش  جنبش ها  اين  همه  بين المللي اند.  حركت هاي  از  نمونه هايي  است، 
آن  در  هم  دين  كه  مردم شناختي  معناي  به  فرهنگ  (البته  را  سركوب شده  فرهنگ 

1- براي مطالعه در اين زمينه به كتب زير مراجعه شود:
- Said, E. (1993). Culture and Imperialism, London, Chatto & Windus Ltd. Perss.
- Amin, S. (1987). Eurocentrism, translated by R. Moor . Zed Book Press.

و  جمشيدي ها  غالمرضا  ترجمه  اسالم گرايى.  ظهور  و  اروپامدارى  بنيادين:  هراس  بابي. (1380).  سعيد،   -
موسي عنبري. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

تهران:  عنبري.  موسي  و  رجبي  مسعود  ترجمه  غرب.  تمدن  شرقى  ريشه هاى   .(1378) جان.  هابسون،   -
انتشارات دانشگاه تهران.

2- Eurocentrism.
3- Ethnocentrism.
4- J. Derrida.
5- Foucault 1980, Lyotard  1980.
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حضور دارد1)، با مضامين اخالقي و ديني در جامعه مدرن احيا كنند. تلقي رايج اين 
است كه مركز واحدي در جهان وجود ندارد و جهان از چند مركز تشكيل شده 
است، تفكر اسالمي يك مركز و هسته آن است. بسياري از جنبش هاي فرهنگي 
در آمريكاي التين وكشورهاي اسالمي و حتي در ايران كه توده ها را بسيج كردند، 
با شعار دين و عدالت وارد جامعه مدرن شدند و چالش هايي در سطح بين المللي 

ايجاد كرده اند. 
در  فرهنگي،  امپرياليسم  برابر  در  جبهه گيري ها  بارزترين  از  يكي  ايران  در 
كالم و نوشته هاي حضرت امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسالمي و بعد از 
ايشان حضرت آيت اهللا خامنه  اي رهبر انقالب اسالمي ديده مي شود. در واقع همين 
گفتمان بوده است كه مبناي طرح مفاهيم و رويكردهاي «استقالل فرهنگي»، «هويت 
بوده  و...  ديني»  «مردم  ساالري  اسالمي»،  جمهوري  غربي،  نه  شرقي  «نه  اسالمي»، 
است. تعابير رصد و مهندسي فرهنگي، كه در ده ساله اخير شكل گرفته اند در ادامه 

و پيوند با همين گفتمان مطرح شده اند.
امام خميني(ره) براي پالودن فرهنگ كشور از مظاهر و ادبيات فرهنگ غربي 
شوراى عالى  سپس  و  ستاد  تشكيل  طرح  آن،  جاي  به  اسالمي  فرهنگ  استقرار  و 
انقالب فرهنگي را مطرح كرد2. ايشان، براي اين نهاد نقش مهمي براي مقابله با 
در  غربي  فرهنگ  زدودن  و  اسالمي  فرهنگ  مظاهر  گسترش  فرهنگي،  وابستگي 
از  نمي ترسيم،  اقتصادي  حصر  از  كه: «ما  است  ايشان  بيانات  از  مي ديد3.  دانشگاه 
دخالت نظامي نمي ترسيم، آن چيزي كه ما را مي ترساند وابستگي فرهنگي است»4.
حضرت آيت اهللا خامنه  اي رهبر انقالب اسالمي، در بيانات خود تا سال 1375، 
همواره بر موضوعات و مضامين فرهنگي الزم االجرا در دانشگاه ها و جامعه توسط 
و  شده  كمرنگ  بسيار  دين  حضور  فرهنگ،  درمورد  اخير  غيرمردم شناختي  شاخص سازي هاي  و  تعاريف  در   -1

فرهنگ به عرصه مطبوعات، رسانه ها، سينما و فعاليت هاي فرهنگي تقليل يافته است.
2- ر.ك. به فرمان تشكيل ستاد انقالب فرهنگي توسط حضرت امام خميني(ره).

3- ر.ك.حضرت امام خميني بيانات، 1360/3/23.
4-  ر.ك. حضرت امام خميني، بيانات 1359/2/1.
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دستگاه هاي فرهنگي به ويژه شوراى عالى انقالب فرهنگي تأكيد داشته است. ايشان 
در اين سال ها بر موضوعات متعدد به عنوان وظيفه و فعاليت شوراى عالى انقالب 
بيانات  برحسب  فهرست وار  به طور  موضوعات  اين  اهم  مي كرد.  تأكيد  فرهنگي 

ايشان در نشست هاي مختلف به قرار زيرند:
به  1- توجه  دانشگاه ها،  مسائل  به  شوراى عالى  فعاليت هاي  نكردن  محدود 

فرهنگ كار و وجدان كار و عشق به كار، سالمت كار و استحكام و سنگ تمام 
گذاشتن براي توليد، جديت در كار1؛

بر  2- تأكيد  دانشگاه ها،  مسائل  به  شوراى عالى  فعاليت هاي  نكردن  محدود 
تربيت نيروي انساني، تأكيد بر عنصر علم و تدين در تربيت دانشجو، روحيه  
انقالبي و بيزاري از وابستگي ملي، مسئله فرار مغزها، مسئله تهاجم فرهنگي، 
تحمل شور و نشاط دانشجويي و مراقبت از دخالت سياست بازان در محيط 

دانشگاهي، رعايت ظواهر ديني2؛
شدن  3- نزديك تر  اسالمي،  عمل  و  مفاهيم  با  دانشگاه  محيط  شدن  آميخته 

فضاي  در  و  اساتيد  دانشگاهي،  كتاب هاي  دانشگاه ها،  در  انقالب  اهداف  به 
مقوله  اهميت  انساني،  علوم  از  برخي  نامطلوب  وضع  به  رسيدگي  دانشگاه؛ 

تهاجم فرهنگي و ضرورت مقابله  با ابتذال و فساد اخالقي3؛
دانشگاهي،  4- درسي  كتب  در  اسالمي  جهت گيري هاي  به  اهتمام  ضرورت 

اهميت فرهنگ عمومي، افزايش روح اتقان    گرايي در كار،  جلوگيري از تضييع 
مواد و مصرف بي رويه، ضرورت حضور روحانيون در دانشگاه4؛

جنبه هاي  5- و  اخالقي  فرهنگ  تضمين  جهت  در  جدي  جهت گيري  وجود 
اخالقي فرهنگ عمومي مانند وجدان كار و انضباط اجتماعي، فرهنگ حمل و 
نقل و رانندگى؛ تقلب ها و فسادهاي گوناگون مالي، رسالت سترگ شوراى عالى 

1- ر.ك. حضرت آيت اهللا خامنه                          اي ، بيانات 19/ 6/ 1369.
2- ر.ك. حضرت آيت اهللا خامنه اي، بيانات1370/9/20.
3- ر.ك. حضرت آيت اهللا خامنه اي ، بيانات 1371/9/19.

4- ر.ك. حضرت آيت اهللا خامنه اي ، بيانات  9/29/ 1372.
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در حقوقي و قانوني كردن اخالقيات اجتماعي1.
از سال  1374 به بعد، در بيانات رهبري، ضمن اشارت به موضوعات متعدد 
فرهنگي فوق، به طور مكرر بر مقوالت «مديريت»، «رصد» و «مهندسي فرهنگي» تأكيد 

ديده مي شود2. مهم ترين موضوعات مورد توجه ايشان بعد از اين سال ها عبارت اند از:
كالن  1- فرهنگي  مسائل  هدايت  مركز  عنوان  به  شوراى عالى  ويژه   جايگاه 

كشور و ضرورت پرهيز از امور اجرايي، شناخت صحيح خصلت هاي مجامع 
دانشجويي و رعايت نظم و انضباط اخالقي و رفتاري3؛

مقابله با تهاجم فرهنگي، اهميت فرهنگ در جامعه، ضرورت پرداختن به  2-
مسائل اخالقي،  ارزشي و فكري دانشجويان، گسترش دانشگاه ها از لحاظ كمي و 
كيفي، وظيفه شوراى عالى در پرداختن به اصالحات ژرف فرهنگي و اخالقي4؛

ضرورت مديريت فرهنگي در مقابل هرج و مرج فرهنگي، شوراى عالى  3-
انقالب فرهنگي مركز مديريت فرهنگي، تدبير و مديريت فرهنگي در مقابله 

با تهاجم فرهنگي5؛
تعريف و اهميت فرهنگ ،آرايش نيروهاي فرهنگي، لزوم فعاليت جدي تر  4-

نهادهاي فرهنگي6؛
اهميت مقوله فرهنگ، توجه به اشتغال فارغ التحصيالن، تطبيق نظام آموزشى  5-

كشور با نيازهاي عيني دولت، كمك به برنامه ريزي دروس معارف، جلوگيري 
از مهاجرت نخبگان7؛

شوراى عالى، هدايت كالن مسائل فرهنگي،  6- شدن مصوبات  اجرايي  لزوم 
ضرورت آشنا كردن نسل موجود با معارف انقالب، توجه به فلسفه اسالمي در 

1- ر.ك. حضرت آيت اهللا خامنه اي ، بيانات 1373/9/29.
انقالب  شوراى عالى  اعضاي  با  متعدد  جلسات  و  ديدارها  در  رهبري  مقام  بيانات  ر.ك:  بيشتر  بررسي  براي   -2

فرهنگي.
3-  ر.ك. حضرت آيت اهللا خامنه اي، بيانات 9/28/ 1374.

4- ر.ك. حضرت آيت اهللا خامنه اي، بيانات 9/20/ 1375؛ 1376/11/4.
5- ر.ك. حضرت آيت اهللا خامنه اي ، بيانات 1377/10/15.
6- ر.ك. حضرت آيت اهللا خامنه اي ، بيانات 1378/9/23.
7- ر.ك. حضرت آيت اهللا خامنه اي ، بيانات 1379/9/19.
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برنامه ريزي هاي دانشگاه ها، ايجاد و مديريت شهرك هاي علمي ـ تحقيقاتي، 
لزوم استفاده از نشانه هاي فرهنگي در بناها و كارهاي عمراني كشور، اهميت 

تحقيقات، توجه به امور تربيتي در وزارت آموزش و پرورش1؛
كشور،  7- فرهنگي  مهندسي  مركز  شوراى عالى  فرهنگي،  راهبردي  مديريت 

و  ملي  نفس  به  اعتماد  انضباط،  به  توجه  كشور،  فرهنگ  مهندسي  ضرورت 
اعتزاز ملي، فرهنگ ازدواج، فرهنگ رانندگي، فرهنگ خانواده، فرهنگ ادارى، 
فرهنگ لباس، الگوي مصرف وسايل زندگي، بحث تبليغ، تعيين شاخص هاي 
تحليل  و  تجزيه  كشور،  تحقيقاتي  و  وآموزشي  فرهنگي  وضعيت  ارزيابي 
جريانات فرهنگي جهان و تعيين تأثير آن بر مسائل داخلي، اينترنت، طرح هاي 
شناسايي و جذب نخبگان، لزوم پيگيرى اجرايى شدن مصوبات شورا، لزوم 

توجه به  نهضت توليد علم و نهضت نرم افزاري2؛
پذيرش  8- عدم  جامعه،  در  اخالقي  فضايل  رشد  و  نفس  تزكيه  به  توجه 

برخوردهاى افراطى در حوزه فرهنگ، مديريت كردن فرهنگ، توليد و نوآورى 
پيگيري  نخبگان،  مهاجرت  از  جلوگيرى  انسانى،  علوم  در  به خصوص  علمى 
مصوبات شورا، عدم نگاه مصرفي به برنامه ريزي و بودجه بندي آموزش عالي، 

ارتباط دانشگاه ها با صنعت، توجه به مقوله هنر و هدايت صحيح آن3؛
لزوم مهندسي اساسي و كالن فرهنگ كشور، لزوم اتصال مراكز اجرايى به  9-

شوراى عالى توسط اعضاى حقوقى، مردم ساالري ديني، مطالعه مسئله جهاني 
شدن يا جهاني سازي4؛

شورا به عنوان قرارگاه اصلى مسائل فرهنگى، ضرورت توجه به آينده  دور  10-
و معين شده در سند چشم انداز بيست ساله در سياست ها و برنامه هاى شورا، 
اطالع رسانى  فرهنگي»5،  مسائل  «رصد  كشور،  فرهنگى  مهندسى  نقشه  تهيه 

1- ر.ك. حضرت آيت اهللا خامنه اي، بيانات 1380/9/19.

2- ر.ك. حضرت آيت اهللا خامنه اي، بيانات 1381/9/26.
3- ر.ك. حضرت آيت اهللا خامنه اي، بيانات 1382/10/23.
4- ر.ك. حضرت آيت اهللا خامنه اي، بيانات 10/8/ 1383.

5 - «شوراى عالى انقالب فرهنگى بايد يك شوراى زنده، فعال، حساس، پرتحرك و پرتالش باشد و دايم مسائل 
فرهنگى كشور را رصد كند. اين، حرف اصلِى ماست.»
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توليد  و  نظريه پردازى  ترويج  شورا،  عملكرد  خصوص  در  مستمر  و  به هنگام 
علم، جذب نخبگان و  شناسايى و سازمان دهى در جهت بهره گيرى از آنها براى 

امور مختلف كشور1؛
اهميت جايگاه و وظايف خاص شوراي عالي، مقابله با مصرف گرايى و  11-

اسراف، طراحى  كالن و تصحيح عملكرد كالن دستگاه ها توسط شورا، توجه 
مصوبات  بودن  الزم االجرا  فرهنگ،  عرصه  عمومى  آرايش  در  حوزه  نقش  به 
شورا، پيوست فرهنگي در طرح هاى اقتصادى، مالى، پولى و عمرانى، اهميت 
باورى،  دين  و  تدين  اجتماعى،  عدالت  به  رسيدن  براي  فرهنگى  مهندسى 
دين گرايى عملى، انس با قرآن، اعتماد به نفس، روح ايثار و مجاهدت به طور 

كامل در همه ابعاد، اصالح فرهنگ عمومى2.
موضوعات بيان شده در باال، همسو با تغييرات مهم در حوزه فرهنگ و تحوالت 
جهاني مطرح شده اند. بديهي است اين تغييرات، اهتمام  به مديريت فرهنگي را 
الزم ساخته است. مفهوم رصد فرهنگي به عنوان ابزار مديريت و مهندسي فرهنگي 
است.  شده  وارد  فرهنگي  ادبيات  در  و  است  پاگرفته  گفتارها  سلسله  اين  از  نيز 
بي شك مراد از موضوع رصد، مطالعه، بررسي و ارزيابي مسائل و جريانات مختلف 
فرهنگي كشور است. از بيانات متعـدد رهبـري نيز چنين معنايي مستفاد مي شـود. 
برخي مسئوالن و محققان نيز در بيان شأن تركيب رصد فرهنگي، به اين معاني اشاره 

داشته اند. در ادامه تعاريف و برداشت هاي موجود درباره رصد را تشريح مي كنيم.

تحليل برداشت هاى موجود 
راجع به موضوع رصد فرهنگي، مطالعه و اثر فاخري صورت نگرفته است. حتي 
در گفتارها نيز اين مفهوم، به خوبي تشريح نشده است و ادبيات پاگرفته حول آن 
ضعيف و كم حجم است. در نهادهاي فرهنگي كشور فعاليت هايي در مورد رصد 

1 - ر.ك. حضرت آيت اهللا خامنه اي ، بيانات 1384/10/13.
2 - ر.ك. حضرت آيت اهللا خامنه اي ، بيانات 1386/9/17.
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فرهنگي صورت گرفته است، كه اساسًا فعاليت هاي تشكيالتي وسازماني بوده اند. 
براي مثال مركز مطالعات راهبردي شوراى عالى انقالب فرهنگي با هدف فعاليت در 
اين زمينه تشكيل شده است1. اما با وجود اين اقدام، هنوز از نظر ادبيات نوشتاري 
و گفتاري در اين زمينه با قلت و كاستي مواجه ايم. در سال 1381، گزارشي مختصر 
با عنوان «تعريف وابعاد رصد فرهنگي» در اداره كل روابط عمومي و افكارسنجي 
دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگي صورت گرفت كه تقريبًا اولين گزارش علمي 
رصد  از  تعريفي  ضمن  گزارش  اين  در  است2.  فرهنگي  رصد  مورد  در  مكتوب 
فرهنگي و اهداف آن، ابعاد چهارگانه جريان شناسي، مسئله شناسي، سياست پژوهي 
و پيامدسنجي(آينده شناسي) براي موضوع بيان شده است. در سال 1383 گزارشي 
دفتر  در  كشور»  فرهنگي  رصد  نظام  طراحي  بر  «درآمدي  نام   با  مكمل  و  ثانوي 
برخي  نظرهاى  و  مصاحبه ها  حاوي  كه  شد  تدوين  دبيرخانه  فرهنگي  مطالعات 
مطالعات  برحسب  زير  در  است3.  فرهنگي  حوزه هاي  در  مسئوالن  و  محققان  از 

انجام شده، تعريف و ابعاد رصد فرهنگي را بررسي و ارزيابي مي كنيم.
براي رصد فرهنگي تعاريفي ذكر شده است كه در زير به آنها اشاره مي شود:

رصد فرهنگي عبارت است از تعبيه و پيش بيني سازوكار و اركان معين  1-
براي مطالعه، بررسي و تحليل ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي موجود در سطح 
سطح  در  فرهنگي  مسئله شناسي  به منظور  خرده فرهنگ ها  و  عمومي  فرهنگ 

توده عام مردم و پايش جريان هاي فرهنگي توليد شده از سوي نخبگان4؛
بايد  2- كه  است  فرهنگى  مسئله سنجى  و  مسئله يابى  نوعى  فرهنگى  رصد 

پيگيري  آينده  و  حال  گذشته،  زمانى  مقاطع  لحاظ  به  و  مختلف  سطوح  در 
1 - ر.ك. مصوبه 576 شوراى عالى انقالب فرهنگي مورخ 30/ 1384/10، مجموعه مصوبات، كتابخانه و مركز اسناد 

دبيرخانه.
و  عمومي  روابط  كل  اداره  وقت  كارشناسان  از  نگاهداري  بابك  و  عنبري  موسي  آقايان  توسط  گزارش  اين   -2

افكارسنجي تهيه شد. ر.ك. دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگي، كتابخانه و مركز اسناد.
3- اين گزارش توسط آقايان بابك نگاهداري و محسن خضرائي مسئول و كارشناس دفتر مطالعات فرهنگي تهيه 

شد. ر.ك. دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگي، كتابخانه ومركز اسناد.
فرهنگي(مورخ  انقالب  شوراى عالى   576 جلسه  مصوب   ،1 ماده  كشور،  فرهنگي  رصد  شيوه نامه  ر.ك.   -4

1384/10/20)، مجموعه مصوبات، كتابخانه ومركز اسناد دبيرخانه.
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شود(كي نژاد ، 1387)1؛
رصد فرهنگي شناخت عوامل و متغيرهاي گوناگون و حوزه هاي مختلف  3-

زماني  شرايط  تحت  آنها  تاثيرگذاري  سنجش  و  سياسي  و  اقتصادي  رفتاري، 
ومكاني است كه يكي از فازهاي طرح مهندسي فرهنگي است(مخبر دزفولي، 

1378)2؛
رصد فرهنگي بخشي از آينده شناسي است كه هدفش مانيتورينگ روند حركت  4-

فرهنگي براي فهم كاستي هاي اين حوزه است(عباسي، 1383: 30 -29)؛
رصد فرهنگي عبارت از نظارت و كنترِل با برنامه  وآرمان يك امر فرهنگي  5-

است(معيدفر، 1383: 89- 88)؛
شناخت فضاي فرهنگي كشور شامل كالبدشكافي مسائل فرهنگي موجود  6-

در جامعه را مي توان رصد فرهنگي گفت(نبوي، 1382: 77 -64)؛ 
رصد كردن يعني آماده شدن و پيش فرض دادن براي آينده. به عبارت ديگر  7-

يعني شناخت موقعيت زماني و مكاني و عالم به زمان بودن. اكنون بحث رصد 
فكري و فرهنگي در مطالعات جديد علوم انساني، تحت عنوان آينده پژوهي 

مطرح شده است(محمديان، 1382: 99)؛
رصد فرهنگي، مطالعه  مسائل و پديده هاي فرهنگي از ديد تغيير فرهنگ  8-

آينده شناسي  و  آنها  سنجش  فرهنگي،  مسائل  يافتن  فرهنگي،  رصد  مي باشد. 
رفتارهاي  و  نگرش ها  ارزش ها،  مطالعه  فرهنگي،  رصد   ... است  فرهنگي 
موجود، در حال ظهور  يا رو به رشد و در حال زوال و تغيير مي باشد(آشنا، 

1382: 12-18)؛ 
عبارت  9- به  جامعه،  فرهنگي  موجود  وضعيت  بررسي  يعني  فرهنگي  رصد 

افتادن  اتفاق  حال  در  جامعه  فرهنگي  عينيت  در  آنچه  كشف  يعني  ديگر 
است(الويري، 1382: 130-135). 

1- مصاحبه با ايشان در مورد رصد فرهنگي، قسمت اول.
2- ر.ك. خالصه مقاالت  همايش مهندسي فرهنگي، در سايت:

http://www.mohandesifarhangi.com/maghalat.aspx
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محققان معتقدند پديده فرهنگ، صرفًا مسئله  اي فرهنگي نيست و بايد آن را در 
جنبه ها و وجوه غير فرهنگي اش نظير مباحث اقتصاد فرهنگ (مشاغلي كه جوهره 
فرهنگي دارند) و فرهنگ اقتصادي1 نيز مالحظه كرد. در واقع فرهنگ با ابعاد ديگر 
جامعه نه تنها در سطح بلكه در عمق نيز ارتباط دارد. براي تحليل علمي پديده هاي 
فرهنگي بايد با توجه به اين موضوع، وضع موجود را شناخت و به آينده و نقطه 

هدف موضوع نظر داشت.
سعيد معيدفر، جامعه شناس، سه اقدام آغازين براي رصد فرهنگي را به قرار 

زير بيان كرده است:
تعيين كليه مختصات وضعيت اجتماعي و فرهنگي موجود؛ 1-
تعيين مختصات نسبتًا آرمان گرايانه  اي كه تا حدي متناسب با وضع موجود  2-

باشد (وضع مطلوب)؛
وضع  3- يا  هدف  نقطه  به  موجود  وضع  از  رسيدن  براي  برنامه ها  تدوين 

مطلوب2 (معيدفر، 1383: 85).
براي تحقق بُعد نخست به عالمان علوم اجتماعي به معناي عام نياز است، در 
بُعد دوم به تركيبي از متخصصان علوم اجتماعي، عالمان علوم ديني و يا رهبران 
جامعه، استراتژيست ها، مورخان و فيلسوفان نياز است و در بُعد سوم به افرادي نياز 
است كه ضمن داشتن تخصص در علوم مديريت و برنامه ريزي، از لحاظ تجربي 

نيز داراي توانايي هاي مديريتي، سياست گذاري و برنامه ريزي باشند.
گفته مي شود كه اصلي ترين اولويت پژوهشي كشور، يك نيازسنجي جامع از 
1- منظورآن دسته از عناصر ذاتًا فرهنگى است كه به اقتصاد و كنش هاى اقتصادى جهت مى دهند مانند ارزش ها، 
جمعى  يا  فردى  پيشرفت  مالكيت،  كار،  ارزش  از  كنشگران  تلقى  مثل  اقتصاد  عرصه  در   … و  نمادها  هنجارها، 

و…).
2- از زماني كه مفهوم مهندسي فرهنگي در شوراى عالى انقالب فرهنگي در دستور كار قرار گرفته، تاكيد شده است 
كه ميان اين مفهوم و تعبير رصد فرهنگي تفكيك صورت گيرد. نحوه تميز ميان اين مقوله، جاي بحث وگفتار ديگر 
است. در حال حاضر در ميان كارشناسان دبيرخانه شوراى عالى اجماع بر اينست كه رصد فرهنگي «وضع موجود» 
را بررسي مي كند و مهندسي فرهنگي مترصد تعيين «وضع مطلوب» است. با اين توصيف، در سه اقدام ذكر شده در 
باال، موارد دوم و سوم با موضوع مهندسي فرهنگي همپوشي دارند كه البته شاخص هاي وضع مطلوب نيز مي توانند 

به عنوان روشنگر مسير رصد عمل كنند.
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كشور در عرصه فرهنگي است، بعد از اين، مهم ترين پژوهش شايد يك پژوهش 
جامع در نظام مديريت فرهنگي است تا بتوان نقاط قوت و ضعف و ... را جمع بندي 

نمود و به سمت حل مشكل رفت(اكبري جدي، 1381: 40).
 براي رصد ابعاد فرهنگ، بايد موضوعات زير مطالعه و ارزيابي شوند:

اقدامات گذشته به منظور شناسايي نقاط قوت و ضعف و ارزيابي آنها. در  1-
وقايع  و  اتفاقات  بين  قانونمندي هاي  كشف  است  مهم  آنچه  گذشته،  مطالعه  

گذشته و تحليل چگونگي شكل گيري آنهاست؛
گروه هاي  2- و  عامالن  رضايت مندي  و  نظر  سنجش  براي  فعلي  اقدامات 

مخاطب و هدف؛ 
دادن  3- قرار  آينده  پيش بيني  مبناي  را  حال  و  گذشته  يعني  فرهنگي،  آينده 

(آينده پژوهي)؛
جريانات فكري؛ براي رصد جريانات فكري مي بايست صاحبان فكر كه  4-

در حوزه هاي مختلف تأثير گذارند  شناسايي شوند و دوم عناصر حياتي حقيقي 
يا شبه حقيقي يك فكر تشخيص داده شوند؛

تحوالت اجتماعي؛ 5-
جريانات فرهنگي در حوزه هاي كتاب، مطبوعات، نشريات، شخصيت ها،  6-

احزاب، هنر و ورزش(محمديان، 1382).
در رصد فرهنگي، اولويت (از نظر مطالعاتي و دانشگاهي، نه از نظر حكومتي  
و مردمي) با مسائل فرهنگي درحال ظهور و در حال زوال و تغيير مي باشد. زيرا 
وقتي مسائل فرهنگي در حال ظهور، درجامعه پذيرفته شدند عمًال به مسائل فرهنگي 
موجود تبديل مي گردند. اما محور اصلي مطالعه و رصد بايد رفتارهاي قابل مشاهدة 
موجود و در حال ظهور باشد. رفتارهاي قابل مشاهده نظير زبان، سبك زندگي، رفتار 
مسكن گزيني، پوشاك، اوقات فراغت، مصرف فرهنگي، كاالهاي فرهنگي و فضاهاي 

فرهنگي است. براي مطالعه  اين رفتارها بايد چهار حوزه زير بررسي شوند:



28■ تطّور مفهومى رصد فرهنگى

سه  1- خود  كه  فرهنگي  كارگزاران  و  دانشجويان  (نخبگان،  اقشاري  حوزه  
حوزه  اصلي پژوهش در فرهنگ مي باشد)؛

حوزه فرهنگ عمومي: مردم بدون توجه به قشربندي آنها؛ 2-
حوزه موضوعي: ارزش ها، نگرش ها و رفتارها؛ 3-
حوزه هاي معرفتي (اليه هاي غيرمعرفتي مانند موج ناپايدارند) از طريق آثار  4-

مكتوب كه ماندگارند (آشنا، 1382).
موضوع ديگري كه در نظر محققان در بحث رصد فرهنگي بايد مورد توجه 
قرار گيرد، بحث فرهنگ جهاني و تأثيرات آن بر فرهنگ جامعه  است. منظور از 
يعني آن فرهنگي كه خصوصيت اثر گذاري  جهاني، فرهنگ سلطه است.  فرهنگ 
حوزه   در  بايد  جهاني  فرهنگ  تأثيرات  رصد  براي  مي باشد.  برجسته   و  باال  آن 
ارزش ها، نگرش ها و رفتارها، مسئله تماس فرهنگي را مطالعه كنيم. بنابراين ابتدا 
تماس  در  كشور  با  كه  را  ديگري  فرهنگ  هر  يا  غرب  فرهنگ  شاخص هاي  بايد 
ميزان  چه  كه  كرد  مطالعه  جامعه  مختلف  اقشار  رفتار  در  سپس  شناخت  است، 
اقشار  حوزه   در  تأثيرات  اين  رصد  ابعاد  دارد.  وجود  فرهنگي  ارزش هاي  آن  از 
و  دانشگاهي  فرهنگ  پزشكي،  فرهنگ  حوزه هاي  نظير  تخصصي  فرهنگ هاي  و 
فرهنگ ديني است. در واقع در هر يك از زيربخش هاي تخصصي و موضوعي، بايد 

تأثير تماس فرهنگي بررسي شود.(آشنا، 1382؛ الويري، 1382)
فرهنگ جهاني مي تواند به دو شكل بر فرهنگ جامعه  ما تأثيرگذار باشد و بايد 
هر دو شكل آن رصد گردد. نخست اثرات مثبت فرهنگ جهاني، نظير استفاده نخبگان 
از مباني نظري و دستاوردهاي تمدن جديد غرب از جمله علم وتكنولوژي است. 
دوم، تأثيرات منفي فرهنگ جهاني، خاصه تهاجم فرهنگي است. تأثيرات منفي فرهنگ 
جهاني مي تواند هويت كشور را خدشه دار سازد. مسئله  تضاد سنت و مدرنيسم كه ما 
هنوز نتوانسته ايم اين تضاد را به يك رابطه و تعامل منطقي و مشخص تبديل كنيم از 
مصاديق اين اثرات مخرب است ... ما بايد سه مقوله  سنت، فرهنگ جهاني-كه محصول 

مدرنيسم است- و دين را به نحوي با هم هماهنگ سازيم (الويري، 1382).



گفتار دوم

سازوكارهاى رصد
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مباحث گذشته، چكيده اي از گفتارهاي محققان درباره رصد فرهنگي و ابعاد آن 
بود. بديهي است براي رصد ابعاد فرهنگ جامعه بايد به سازوكاري موجه  انديشيد. 
ميان  تعاملي  حلقه هاي  و  فرهنگي  پديده هاي  تبيين  و  تشريح  وكار  ساز  از  منظور 
موضوعات  و  متغيرها  از  مجموعه  اي  ربط  چگونگي  نمايش  سازوكار،  آنهاست. 
ازموضوعات  مجموعه  اي  اتصال  روش شناسي  به  ناظر  سازوكار  بنابراين  است. 
رصد  سازوكار  بحث  به  اينكه  از  قبل  ما  اينجا  در  است.  خويشاوند  و  هم خانواده 
فرهنگي بپردازيم، نخست تعريفي از اين مفهوم ارائه مي كنيم و زمينه را براي بحث 

راجع به ابعاد و موضوعات آن فراهم مي كنيم.
با استناد به مجموعه مباحث در صفحات پيشين، بايد لفظ رصد را به سه معنا 
ترجمه كرد: نظارت، پايش و تحليل. اگر اين سه معنا را كه همگي جهت واحد 
دارند به فرهنگ بيفزاييم، تركيبي با معناي مشخص به وجود خواهد آمد. بر اين 

اساس بايد سه تعريف مكمل براي رصد فرهنگي بيان كرد:
نوعي كاوش و تحليل زواياي پنهان جنبش هاي فرهنگي به همراه تبيين  1-

روند سمت گيري هاي ارزشي، احساسي، گرايشي و رفتاري در جامعه است.
نهادها)  2- و  (سازمان ها  ساختارها  پديده ها،  مستمر  ارزيابي  و  پايش  نوعي 

محسوب  فرهنگي  مسئله  به عنوان  كه  مواردى  (به ويژه  فرهنگي  رفتارهاي  و 
مى شوند) است؛

رفتاري،  3- حوزه هاي  در  جهت دهى  به  معطوف  ديده باني  و  نظارت  نوعي 
سازماني و هنجاري فرهنگ است1؛

در تعريف برخي محققان، گاهي رصد به معناي جهت دهى و دستكاري فرهنگي 
آمده است. چنين درك وتعريفي از رصد فرهنگي، نشانگر معاني ثانويه موضوع 
است. رصد بيشتر معطوف به پايش و تحليل وضعيت فرهنگي است و از حوزه 
جهت دهى به حوزه فرهنگ دور مي باشد. بي گمان هدف از هر رصدي، استفاده از 
1- ممكن است تعريف سوم به حوزه مهندسي فرهنگي نزديك شده باشد. برحسب تعريفي كه در ابتداي نوشتار، 
از لفظ رصد و تبار آن آمده است، ديده باني و نظارت كنترل خواهانه، در ذات مفهوم رصد نهفته است. قاعدتًا بعد 

انضمام موضوع به فرهنگ نيز اين ويژگي حفظ خواهد شد. 
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آن براي عمل و كنترل است؛ اما اين هدف در كانون موضوع نيست. چنانچه رصد 
را به معناي جهت دهى نزديك كنيم، به حوزه مفهوم ديگري وارد شده ايم. مفهوم 
مهندسي فرهنگي با جهت دهى موازنه بيشترى دارد. رصد معطوف به شناسايي و 
تحليل، و مهندسي ناظر به مديريت و جهت دهى است. در كالم و گفتار مسئوالن 

فرهنگي كشور نيز، «رصد، مقدمه مهندسي فرهنگي» شناخته شده است1.
رصد  كنيم،  تعريف  ذات  به  قائم  و  يكپارچه  كليتي  را  فرهنگي  پديده   اگر 
هنجاري  ارزشي،  رفتار  سازنده  تعيين گر و  بنياني  عناصر  فرهنگي چشم اندازي به 
و اعتقادي در جامعه خواهد بود، يعني بايد عوامل تعيين گر كنش هاي فرهنگي را 
در خود فرهنگ كاويد. اما چنانچه پديده فرهنگي را متصل و وابسته به پديده هاي 
تعيين  و  فرهنگي  پديده هاي  زوال  و  حيات  تحليل  فرهنگي  رصد  بخوانيم،  ديگر 
جهت حركت آنها در ارتباط نزديك با جنبش هاي سياسي و دغدغه هاي اقتصادي 
و اجتماعي است. تلقي دوم نزديك تر به واقعيت و تواناتر براي اقناع است. ازاين رو 

مي توان گفت :
رصد فرهنگي نوعي شناسايي، تشريح و تحليل سيال پديده هاي فرهنگي 
از يك سو، اثرپذيري آنها از حركت ها و رخدادهاي اقتصادي و سياسي 

در سطوح ملي و جهاني از سوي ديگر است.
رصد  ساختار  و  مكانيسم  تشريح  مي سازد،  روشن  بهتر  را  باال  تعريف  آنچه 
وضعيت  تحليل  و  پايش  را  فرهنگي  رصد  عام،  معنايي  در  اگر  است.  فرهنگي 
فرهنگي جامعه بخوانيم، مفهوم «رصد» بيشتر ناظر به چگونگي پايش و تحليل و 
مفهوم «فرهنگي» ناظر به موضوعات و شاخص هاي مورد تحليل است. به عبارت 
ديگر رصد ناظر به روش و ابزار كار و فرهنگ معطوف به هدف و معاني است، 

بنابراين مي توان رصد فرهنگي را از دو منظر زير مورد بررسي قرار داد:

1- ر.ك. كي نژاد ، 1387: مصاحبه در مورد رصد فرهنگي، قسمت اول. / مخبر دزفولي (1387)، ضرورت رصد 
فرهنگي، در: خالصه مقاالت  همايش مهندسي فرهنگي، در سايت:

http://www.mohandesifarhangi.com/maghalat.aspx
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1- رصد به مثابه روش
 اگر رصد را به عنوان يك روش تلقي كنيم، بايد بر چگونگي و كيفيت انجام كار 
متمركز شويم. وقتي از روش شناسي رصد صحبت مي كنيم، بايد به روش كار و 
تشكيالت اجرايي آن بيانديشيم. بي گمان بايد براي اين امر موازيني وجود داشته 
باشد. به عبارت ديگر، براي هم انديشي راجع به اين موازين بايد برخي از ملزومات 
روش شناختي رصد را بيان كرد. از اين منظر، رصد فرهنگي واجد سه فعاليت و 

معيار اساسي است كه هر يك ناظر بر فعاليتي خاص است:
1-1- روندپژوهي 

جريان هاي  و  پديده ها  اضالع  و  ابعاد  فرهنگي»،  شناسايي  «روندپژوهي  از  منظور 
رونِد  فرهنگي،  رصد  روشن تر،  بيان  به  است.  فرايند  يا  پيوستار1  يك  در  فرهنگي 
 شناسايي، تحليل، سياست گذاري و پيامدسنجي پديده هاي فرهنگي در طول زمان 
را در بر مي گيرد. اين موضوع، بيشتر ناظر به استراتژي و راهبردهاي طرح و تقليل 

مسائل و مشكالت فرهنگي است.
اول  فعاليت  است.  فرهنگ  حوزه  در  متقابل  فعاليت  دو  به  ناظر  روندپژوهي 
جريان شناسي فرهنگي است، يعنى بررسي تحوالت و دگرگوني هاي شاخص هاي 
فرهنگي و شناخت جريان هايي كه جامعه در حوزه فرهنگ  با آنها مواجه است. 
فعاليت دوم مسئله شناسي فرهنگي است، كه مجموعة كاوش هاي معطوف به كشف 
مهم ترين معضله هاي فرهنگي از منظرنخبگان و مردم را در بر مي گيرد. مبنا و منابع 
حوزه هاي  در  مكتوب  مستمر  پژوهش هاي  و  مطالعات  روندي،  كاوش  نوع  اين 
مختلف فرهنگي است. از تركيب اين دو فعاليت كه در  ارتباط متقابل  با يكديگرند، 
مطرح  مسئله»  كشف  به  معطوف  «جريان شناسي  عنوان  تحت  مطالعاتي  مرحله  اي 

مي شود.
در واقع هدف كلي اين مرحله از پژوهش رصد فرهنگي،  شناسايي و طرح 

1- Continuum
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مردم  نخبگان،  مختلف   ديدگاه هاي  از  كشور  در  فرهنگي  جريان هاي  و  پديده ها 
برحسب  آنها  موضوعي  دسته بندي  و  اولويت گذاري  بر  تأكيد  با  فرهنگي  نظام  و 

ضرورت ها و اهداف كالن جمهوري اسالمي ايران است. 
است.  محدود  فرهنگي  فعاليت  و  مسئله  يك  از  فراتر  فرهنگي،  جريان  هر 
مجموعه اي از پديده هاي فرهنگي است كه بخش قابل توجهي از جامعه را مشغول 
مي سازد و مديريتي نسبت به آن اعمال مي گردد. بنابراين يك جريان فرهنگي خود 
خارجي.  يا  باشد  داخلي  مي تواند  آن  شروع  نقطه  و  است  نگرفته  شكل  خود  به 
اگر پديده، تبار و زمينه داخلي نداشته باشد جرياني كه درخارج توليد و هدايت 

مي شود، در داخل موفق نخواهد بود. 
براي رصد يك جريان و پديده، بايد اقدامات ذيل انجام پذيرد:

تعيين روش مندانه اولويت هاي رصد. ابتدا بايد براساس آرمان ها و اسنادي  1-
كه اين آرمان ها را منعكس مي سازند- قانون اساسي، رهنمودهاي امام (ره) و 

رهبر معظم انقالب ـ اولويت ها روش مندانه مشخص شوند؛
رصد حجم توليدات فرهنگي نظير شمارگان (تيراژ) كتاب هاي با مضامين  2-

خاص و فراواني انجمن ها و گروه هاي رسمي و غيررسمي؛
مختلف  3- جريانات  تأثيرات  ظهور  منظور  مردم.  تأثيرپذيري  ميزان  رصد 

فرهنگي در رفتار، در عقايد و باورها و گرايش ها مى باشد (الويري، 1382).
ارزش ها،  است:  بازشناسي  قابل  قلمرو  سه  در  فرهنگي  روند  يا  جريان  هر 
نگرش ها و رفتارهاي فرهنگي. در بحث ارزش سنجي با ژرف ترين اليه هاي فرهنگي 
سرو كار داريم و با مطالعه  ژرفايي در مورد نگرش نسبت به ارزش ها مي توان اين 
ارزش ها را سنجيد. در موردنگرش ها، مهم ترين مسئله، تلقي افراد يا ميزان موافقت 
يا مخالفت آنها با پديده يا جريان فرهنگي است. در واقع مسئله اين است كه افراد 
تا چه حد با امري خاص موافقند و تا چه حد مخالف. بُعد سوم سنجش رفتارهاي 
فرهنگي  رفتار  يعني  فرهنگ  اليه هاي  خارجي ترين  به  امور  اين  است.  فرهنگي 
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برمي گردد. در اينجا زبان، سبك زندگي، اوقات فراغت، فرهنگ مصرفي، كاالهاي 
فرهنگي و فضاهاي فرهنگي قابل مطالعه و بررسي مى باشند. 

بايد توجه داشت كه سه محور فوق در رابطه با زمان قرار مي گيرند و در واقع 
با سه جهت زماني در مورد پديده هاي فرهنگي مواجه ايم. آنهايي كه داراي ثبات 
فرايند  اين  كل  مي روند.  زوال  به  رو  كه  آنهايي  و  نوپديدند  كه  آنهايي  نسبي اند، 
رصد  به  مي توان  آن  واسطة  به  كه  مي سازند  فراهم  چارچوبي  هم  با  تركيب  در 

جريان هاي فرهنگي پرداخت. 
پس از  شناسايي قلمرو، سطوح و شاخص هاي جريان ها و پديده هاي فرهنگي، 
الزم است كه آنها اولويت گذاري شوند. معيار اولويت گذاري برحسب نوع تلقي 
حكومتي، دانشگاهي و عاميانه فرق خواهد كرد. الويري، در اين زمينه سه معيار را 

به قرار زير بيان مي كند:
عمومي بودن: يعني درصد بيشتري از مردم را به خودش مشغول كرده و  1-

بر زندگي شان اثرگذار است. براى مثال تلويزيون مي تواند يك پديده فرهنگي 
باشد، چون اكثريت مردم با آن سرو كار دارند و تحت تأثير برنامه هاي مختلف 
آن قرار مي گيرند؛ برنامه هايي كه قادرند به ايجاد باورها، نگرش ها و تغيير رفتار 

در بين افراد بينجامند. 
نگرش ها- 2- باورها،  ارزش ها،  حيطه  (در  باال  تأثيرگذاري  قدرت  داشتن 

مثابه  به  بتواند  كه  فرهنگي  جريان  و  پديده  هر  يعني  رفتارها):  و  گرايش ها- 
عامل اصلي، افراد را به جنبش و حركت وا دارد، قابليت بررسي و ارزيابي را 

داراست.
متوجه  3- كه  چيزي  هر  يعني  بودن:  باورها  و  ارزش ها  اصلي ترين  متوجه 

اصلي ترين ارزش ها و باورهاي خاص جامعه باشد، در اولويت بررسي است. 
اين ارتباط لزوماً سلبي نيست، بلكه مي تواند ايجابي هم باشد1 (الويري؛ 1382).

1- قاعدتًا سه معيار فوق بر اساس منطق علمي و دانشگاهي طرح شده اند. بر اساس مصالح سياسي و حكومتي نيز 
مي توان معيارهايي را بيان كرد.
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برحسب برداشت هاي محققان اجتماعي و فرهنگي كه نام آنها در بحث تعاريف 
رصد ذكر شد، اولين مسئله در كشور، ميزان و نحوه تماس فرهنگي با جهان است. 
مسئله جهاني شدن در حوزه فرهنگ، تأثيرات بسيار جدي بر جامعه دارد و فرهنگ 
را در مواجهه با ديگر فرهنگ ها قرار مي دهد. پيامد نزديك اين امر، مسئله مهاجرت 
فرهنگي است. به اين معنا كه جسم فرد در يك فرهنگ زندگي مي كند؛ اما روح 
و جانش در فرهنگي ديگر است و اين دوگانگي يا دو حاشيه نشيني فرهنگي در 

جامعه ما در حال رخ دادن است.
دومين مسئله، فرايند نرم سكوالر شدن است. آنچه مشهود است، وقوع نوعي 
سكوالريزه شدن پنهان در اليه هاي زيرين جامعه است. اين واقعيتي است كه در 
حال اتفاق افتادن است و در بدنه حكومت هم اين مسئله مورد توجه واقع شده 
فرهنگي  امري  نهايت  در  كه  را  دولت  و  دين  رابطه  موضوع  اين  واقع  در  است. 

محسوب مي شود، تعيين خواهد كرد.
اگر دو مسئله فوق را با يكديگر تركيب كنيم مي توان گفت مهم ترين پديده  و 
جريان  فرهنگي كه جامعه ما درگير آن  است، موضوع تضاد نظام جهاني مدرن با 
سنت ها و آداب ديني است كه هنوز نتوانسته ايم تعامل و ارتباط اين دو مقوله را با 
همديگر مشخص سازيم. رابطه و نقش دين نيز در بين اين دو هنوز روشن نيست 
و اين امر نيز منجر به بروز برخي مسائل و پديده هاي فرهنگي شده است. اتفاق 
نظر وجود دارد كه نظام سنتي ديني در سال هاي آينده در چالش با سكوالريزاسيون 
از يك سو و جنبش هاي معنويت خواهي مدرن و شبه علمي قرار خواهد گرفت كه 
اگر به آن توجه نشود به مشكل جدي وخطرساز براي آينده  كشور در حوزه ديني 
ملكيان،  جدي، 1381؛  اكبري  فيرحي، 1383؛  عادل، 1383؛  مي شود(حداد  تبديل 
1383). بخش مهمي از مسائل فرهنگي كشور ما حول رعايت معروف ها و منكرات 
از منظر دين است. به همين دليل بايد به طور جدي به اين موضوع توجه شود. گفته 
مي شود در حال حاضر «ما با فقدان يك نظام مديريت فرهنگ ديني مواجه ايم كه 
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تبليغات  علميه،  حوزه هاي  غيررسمي،  و  رسمي  دستگاه هاي  رسانه ها،  همه  بتواند 
ديني، نهادهاي مردمي، تحقيقات دانشگاهي و تبليغات ديني در داخل نظام آموزشي، 
را به طور كالن طراحي كند و به گونه  اي كه  اينها همديگر را خنثي نكنند و با يك 
علم،  (ذو  كنند»  كمك  جامعه  فرهنگي  ارتقاى  به  بتوانند  شده  زمان بندي  برنامه 
1381: 46). بنابراين يكي از اهداف رصد فرهنگي، تمركز بر فرهنگ ديني جامعه 

و ارزيابي مستمر كم و كيف آن است.
كه  معنا  اين  به  است.  جهاني  فرهنگ  در  كشور  مشاركت  ميزان  سوم،  مسئله 
ما به طور روزافزون تأثيرگذاري فرهنگي خود را در حوزه هاي مختلف از دست 
مي دهيم. يعني ما بيشتر به تحوالت فرهنگي اروپا، آمريكا و غيره توجه مي كنيم و از 
توان فرهنگي خودمان براي تأثير بر منطقه اي كه در آن حيات داريم غافل مي شويم. 
در همين زمينه، بحث مازاد فرهنگي بسيار بااهميت است. «درحال حاضر ميزان 
دريافت و ميزان صادرات ما در حوزه فرهنگ مناسب نيست. يعني ما داراي بيالن 
منفي فرهنگي هستيم و ميزان وارداتمان بيش از ميزان صادراتمان است. از سوي 
ديگر ما با كسر بودجه فرهنگي مواجه ايم. به بياني اقتصادي تر، ميزان استفاده ما از 
ذخاير فرهنگي مان بسيار بيشتر از ميزان انباشتن بر ذخايز فرهنگي مان است. يعني ما 
به فرهنگ چيزي اعطا نمي كنيم و در همان حال از ذخايرش به شدت بهره برداري 

مي كنيم»(آشنا، 1382؛ اكبري جدي، 1381).
كشور  براي  كه  كرد  اضافه  نيز  را  چهارمي  مسئله  مي توان  فوق  مسئله  سه  به 
ايران اهميت زياد دارد. اين موضوع  به نحوه تعامل دولت و فرهنگ باز مي گردد. 
قاعدتًا بايد منطق و موازين مداخله دولت در فرهنگ مشخص شود. بايد نشان داد 
كه فرهنگ تا چه سطوح و اليه هايي فراتر از جهت دهى و دخالت است و در چه 
فرهنگي  دخالت  و  فرهنگي  برنامه ريزي  امور  دارد.  نياز  دولتي  دخالت  به  ابعادي 
چه نسبتي با يكديگر دارند. اين مسئله به موضوع مهم و پردامنه اخير «مهندسي 
مهندسي  كيفيت  و  حدود  مرحله،  اين  در  واقع  در  مي شود.  مرتبط  نيز  فرهنگي» 
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فرهنگ بر حسب ابعاد و مشخصه هاي حوزه هاي مختلف تعيين مي گردند.
بعد از اولويت گذاري اين جريانات، امر بررسي و كاوش آنها آغاز مي شود. 

براي اين عمل، پيگيري مراحل زير ضرورت دارد: 
تا  شود  كاوش  فرهنگي  مباحث  مورد  در  موجود  ادبيات  است  الزم  نخست 
مشخص گردد جامعه در معرض چه نوع پيام ها و جنبش هاي فرهنگي قرار گرفته 
و  فرهنگي  توليدات  تخصصي،  نشريات  روزنامه ها،  از  ادبيات  اين  گستره  است. 
هنري، پژوهش ها، كتب و ساير آثار مكتوب گرفته تا گفته ها و جلوه هاي ديداري و 

بصري مختلف در حوزه فرهنگ را شامل مي شود.
دوم، مقوله بندي و بررسي منظم است. در اين مرحله مشخص خواهد شد كه 
يك جريان فرهنگي از چه جهات نظري مي بايست تحليل و ارزيابي شود. اين امر 
در روشن تر شدن ديدگاه ها نسبت به شناخت جريان فرهنگي تأثير به سزايي دارد. 
به عبارت ديگر در اين بخش، ادبيات موجود در مباحث فرهنگي پس از طرح اوليه، 
در قالب نظري خاصي مطرح مي شوند. عدم شناخت اين قالب هاي نظري، موجب 

مشوش شدن مباحث فرهنگي و ابعاد مختلف آن خواهد شد.
سوم، تفكيك وتميز بعد از تحليل است. پس از  شناسايي جريان هاي فرهنگي 
راهكارهايي  ارايه  ضرورت  و  كدام  هر  اهميت  برحسب  آنها،  طرح  و  جامعه  در 
مي شوند.  دسته بندي  و  اولويت گذاري  جامعه،  در  آنها  تأثير  نيز  و  تحليل  جهت 
محققان،  تأكيد  برحسب  فرهنگي  عمده  جريان هاي  اولويت گذاري  مالك  معموالً 
اهميت آن از نظر تناسب با اهداف جمهوري اسالمي و نيز تأكيد عموم مردم بر آن 

مشخص مي شود. 
از  شده  مشخص  فرهنگي  جريان  به  نگريستن  كار  اولين  تحليل،  مرحله  در 
چون  حوزه هايي  نخبگان  و  صاحب نظران  ديدگاه  از  به ويژه  مختلف،  ديدگاه هاي 
هدف  بخش  اين  در  است.   … و  دين  روان شناسي،  مردم شناسي،  جامعه شناسي، 
عمده، تعيين ابعاد و جوانب گوناگون آن است. ابتدا خود جريان فرهنگي تعريف 
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مي شود و آنگاه ابعاد مختلف آن ذكر مي گردد. به دنبال آن، ادبيات نظري موجود و 
يا اطالعات موجود راجع به آن جمع آوري مي شوند و در نهايت ارتباط  و نيز تأثير 
(هر يك از) جريان هاي فرهنگي با ساير عوامل و مسائل اجتماعي مشخص مي شود. 
اقتصاد،  مثل  جامعه  مختلف  بخش هاي  با  مذكور  موضوع  ارتباط  ديگر  عبارت  به 
خانواده، دين، نظام قشربندي، سياست و غيره مشخص مي شود. تمام مراحل فوق، 

بحث تحليل و تبيين روند و جريان فرهنگي را شكل مي دهند.
از نظر به كارگيري روش براي اجرا و نحوه عملكرد باال، روش هاي مختلفي 
ممكن است به كار گرفته شود. برحسب نوع شناسايي پديده، مسئله و يا جريان 
فرهنگي، نوع روش نيز متفاوت خواهد بود. اما به طور كلي بايد گفت كه در اينجا 
روش محوري فراتحليل و يا تحليل ثانويه اطالعات و داده هاي مربوط به حوزه 
فرهنگي است؛ البته در مواردي كه الزم باشد، روش هاي تحليلي ـ پيمايشي و نيز 
برخي ديگر از روش هاي كيفي مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اگر به هر دليل 
بين  بيگانگي  نوعي  و  باشند  نداشته  اعتمادي  پژوهشگران  به  مردم  جامعه اي  در 
پژوهشگر و افراد مورد پژوهش وجود داشته باشد، اين روش هاى كّمي (از جمله 

نظرسنجي ها) به نتيجه مطلوب نخواهند رسيد.
از آنجا كه پديده هاي فرهنگي و اجتماعي طيفي اند، نمي توان روش واحدي 
براي مطالعه آنها معرفي كرد و همه مسائل و پديده ها را برحسب آن ارزيابي كرد. 
جايي كه بحث آينده مدنظر است، بايد از سازوكارهاي آينده پژوهي استفاده كرد. 
چون  روش هايي  به  مي بايست  است،  مراد  افراد  بر  پديده  يك  تأثير  كه  هنگامي 
به كار  است  الزم  عميق  كيفي  مصاحبه هاي  ديگر  جايي  در  كرد.  اتكا  نظرسنجي 
روش  يك  به  بايد  فرهنگي  رصد  نظام  كه  كرد  ادعا  نبايد  نتيجه  در  شوند.  گرفته 
خاص روي بياورد. با توجه به اينكه در تحليل پديده ها و جريانات فرهنگي با سه 
قلمرو ارزش ها، نگرش ها و رفتارهاي فرهنگي سروكار داريم، بالطبع با سه روش 
نيز مواجه خواهيم بود. يكي روش سنجش ارزش هاست كه با روش هاي ژرفانگر 
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و روش هاي كيفي و مطالعات عمقي امكان پذير است؛ سرگذشت پژوهشي و پانل، 
سطح  در  دارد.  كاربرد  اينجا  در  مشاركت  با  توأم  مشاهده  و  عمقي  مصاحبه هاي 
سنجش نگرش، ما با پرسشنامه و مصاحبه هاي ساخت يافته مواجه ايم و در حوزه 
مشاهده رفتارها، با مشاهده مشاركتي فعال و غيرفعال و يا هر دوي آنها سروكار 
بسيار  موارد  در  فرهنگي  رصد  نظام  مجموعه  كه  است  ذكر  به  الزم  البته  داريم. 
استثنايي و محدود به چنين روش هاي مطالعاتي مي پردازد. از آنجا كه نقش رصد 
فرهنگي ديدن و ارزيابي دورنماي جريان هاي فرهنگي است، به طور عمده مواد و 
اخذ  گرفته اند،  انجام  فرهنگ  حوزه  در  كه  پژوهش هايي  از  را  نياز  مورد  داده هاي 
مي كند و از طريق فراتحليل، تحوالت و تغييرات حوزه فرهنگ كشور را ارزيابي 
مى كند و آينده و سمت و سوي اين تحوالت را به سياست گذار نشان مي دهد. براي 
مثال پژوهش هايي كه در وزارت ارشاد يا سازمان هاي فرهنگي ديگر انجام شده يا 
در حال انجام شدن است، براي نظام رصد فرهنگي مواد اوليه و داده ها و اطالعات 

مهمي فراهم مي سازند.
پژوهش هايي چون مصرف كاالهاي فرهنگي، بحث فضاي فرهنگي و نيز بحث 
و  اطالعات  جمع آوري  به  صرفًا  و  ندارند  تحليلي  ماهيت  چون  فرهنگي  مشاغل 
داده ها پرداخته اند، با يك تحليل ثانوي مي توان در اين حوزه ها تحوالت و جرياناتي 
را كه در حال وقوع اند نشان داد و نيز ارزيابي هاي دقيقي در مورد آينده شناسي اين 

جريانات در اختيار مراجع ذي صالح قرار دارد (آشنا، 1382).
نكته مهم اين است كه روح حاكم بر اين روش ها بايد بومي بوده و متناسب 
با هنجارهاي فرهنگي جامعه باشد؛ يعني كليه  اين روش ها در ظرفي به نام «بومي 

بودن» قرار گيرند و رنگ و بويي ملي به خود بگيرند.
نكته مهم در امر روندپژوهي، بحث تشكيالت تحقيق است. مركزى بايد به طور 
كند،  شناسايى  را   موجود  خألهاى  نمايد،  رصد  را  جامعه  فرهنگى  مسائل  مداوم 
مركز  كند.  برنامه ريزى  آنها  هدايت  براى  و  تحليل  را  حــركت ها  سوى  و  سمت 
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مطالعات راهبردي شوراى عالى انقالب فرهنگي كه مركز رصد فرهنگي كشور تلقي 
مي شود با انسجام بخشي به نهادهاي فرهنگي از تكرار كارهاي موازي جلوگيري 
مي كند. طبق مصوبات شورا، مركز موظف است با همكاري نهادهاي فرهنگي ديگر 
اين كار را به صورت تخصصى سـامـان  دهـد1. وقتى نتايج كار رصد به شوراى عالى 
مى رسد، كار به دو حوزه تقسيم مى شود: حوزه ستادى، كه شوراى عالى به عنوان 
مغزافزار مركزى آن را انجام مى دهد و سياست گذارى، نظارت و ارزيابى مى كند. 
بخش ديگر، صف است كه كار اجرايى و عملياتى انجام مى دهد (كي نژاد، 1387).

مهم تر  همه  از  و  سخت افزاري  نرم افزاري،  مختلف  امكانات  از  بايد  مركز 
مغزافزاري برخوردار باشد و متخصصان مختلف را در حوزه هاي فرهنگي، علوم 
كند.  جذب  روان شناسي  و  سياسي  علوم  تربيتي،  علوم  اجتماعي،  علوم  معرفتي، 
نخبگان و كارشناسان بايد با هم در ابعاد نظري و عملي ارتباط دايمي داشته باشند و 
به طور هماهنگ با يكديگر در عرصه هاي متفاوت داده پردازي نمايند. شايسته است 
ايشان مدتي با يكديگر تعامل گفتاري و تبادل نظر داشته باشند تا نوعي زبان مشترك 
بينشان ايجاد شود و سپس با مسائل واقعي مواجه گردند. در سطحي عام تر بايد 
بين همه  دست اندركاران اجرايي فرهنگ، صاحب نظران و نخبگان حوزه فرهنگ، 
درخصوص مسائل و جريانات فرهنگي وفاق حاصل گردد، زيرا امر مسئله شناسي 
و جريان شناسي فرهنگي به تعامل  مستمر محققان و مجريان دستگاه هاي اجرايي 
نياز دارد. بنابراين بايد سازوكاري طراحي و تدوين شود تا نيروهاي هر دو بخش 
نظري و عملي فرهنگ با هم تعامل هميشگي داشته باشند و اين تعامل و تبادل نظر 

در جهت حصول وفاق و تحكيم بخشيدن به آن باشد.
با  و  كند  دوري  معمول  نظري هاي  تنگ  از  بايد  مركز  اينكه،  ديگر  مهم  نكته 
ديدي ملي، مصلحت انديشي و حقيقت يابي كند. خطر بزرگ كارهايي نظير رصد 
فرهنگي اين است كه كار در اختيار نهادهاي سياسي و قضايي قرار گيرد و كنترلش 
شوراى عالى  دبيرخانه  اسناد  مركز  و  كتابخانه  مصوبات ،  مجموعه  تاريخ 1384/10/30،  در  مصوبه 576  ر.ك.   -1

انقالب فرهنگي.
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از حوزه فرهنگ به حوزه سياست منتقل گردد(محمديان، 1382؛ آشنا، 1382). 

1-2- تصميم پژوهي1 
تصميم پژوهي روش تبديل يافته هاي تحقيقات به استراتژي و دستورالعمل است. 
هدف اين مرحله نزديك كردن نتايج پژوهش ها به حوزه  عمل و اجراست. در اينجا، 
هدف پژوهش ها، طرح راهكارها و الگوهايي است كه بتوان در عمل بر مبناي آنها 
كار كرد. تصميم پژوهي يعني چگونگي راهبري تحليل يك موضوع تا رسيدن به 
مرحله راهكار. اين نوع سياست پژوهي درصدد ارايه اطالعات و راه هاي مقتضي 
براي سياست گذاران جهت حل مسائلي است كه امروزه با آنها مواجه ايم. در واقع 
مي توان گفت تصميم پژوهي فرايند نگرش به يك مسئله اجتماعي يا فرهنگي مهم 
به منظور اخذ تصميم و اتخاذ سياست يا ارائه توصيه هاي سودمند براي حل آن 

است.
اين مرحله از رصد فرهنگي كه خأل آن در كشور به روشني احساس مي شود، 
واسط و ميانجي بين نظريه ها (منظور تحليل ها و يافته هاي پژوهشي) و سازمان ها 

(يعني كارگزاران اجرايي و اداري) است.
در اين مرحله از رصد بايد به دو اقدام اساسي انديشيد:

و  1- مسائل  جانبه   همه  بررسي  براي  فرهنگ شناس:  متخصصان  با  ارتباط 
بدين  است.  نياز  فرهنگ شناس  متخصصان  به  شايسته،   تصميم هاى  اتخاذ 
منظور بايد حوزه مطالعات فرهنگي در كشور تقويت گردد. مطالعات فرهنگي 
حوزه  اي بين رشته اي است كه شامل جامعه شناسي، روان شناسي، مردم شناسي 
و ارتباطات مي شود. اين چهار تخصص با يكديگر جمع مي گردند و تخصص 

فرهنگ شناسي را كه يك تخصص بين رشته اي است ايجاد مي كنند.
1- گفته مي شود كه در مهندسي فرهنگي، يكي از مراحل كار، كاوش تصميمات و سياست هاست؛ بنابراين مي توان 
تصميم پژوهي را از شمار مراحل رصد فرهنگي حذف كرد. از آنجا كه اين نوع تفكيك، لزومًا بر پايه مصلحت هاي 
ايجاد  فرهنگي  رصد  زيرمجموعه  در  آن  حضور  براي  منعي  علمي  نظر  از  مي گيرد،  صورت  اجرايي  و  سازماني 

نمي كند.
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ارتباط با بخش هاي نظام اجتماعي: براي بررسي اثرات و سطوح پوشش  2-
نظام  بخش هاي  ساير  با  بايد  رصد  نظام  فرهنگي.  تصميم هاى  تاثيرگذاري  و 
اجتماعي مانند سياست، دين، خانواده، اقتصاد، نظام قشربندي و غيره ارتباط 
بيشتري برقرار كند. در واقع بايد برحسب قواعد و معيارهاي معيني، اشكال 
و  نقد  نوشتاري،  هم انديشي)،  (جلسات  ديداري  از  اعم  ارتباط  از  مختلفي 
ارزيابي، نظرخواهي و  غيره را پيش بيني كرد و تالش كرد كه اين ارتباط منظم 
و نهادمند گردد. اين  قواعد و معيارها بايد تضمين كنند كه نظرها و تصميم ها 
به صورت بين رشته اي از منظرهاي جامعه شناسي، روانشناسي، مردم شناسي و 

ارتباطات ارايه گردند.
آنها  به  واسطه  كه  مي سازند  فراهم  را  چارچوبي  فوق  دوگانه  فعاليت هاي   
مى توان جريان ها و پديده هاي فرهنگي را كه حالت مريض و بيمارگونه دارند از 
جريان هاي مثبت و سازنده تشخيص داد و در جهت تضعيف اولي به نفع تقويت 
دومي عمل كرد. با توجه به بين رشته اي بودن پديده هاي فرهنگي، تبيين و اتخاذ 
تصميم در مورد آنها نيز نيازمند تخصص هاي چندرشته  اي است. پديده فرهنگي 
يعني  نيست؛  فرهنگي  صرفًا  پديده  يك  ديگر،  پديده هاي  و  موضوعات  همه   مثل 
پس   كرد.  تحليل  اجتماعى اش  و  اقتصادي  سياسي،  جنبه هاي  در  را  فرهنگ  بايد 
عالوه بر اينكه جهت تحليل و ارزيابي يك موضوع فرهنگي الزم است كه خود 
آن موضوع درست ارزيابي شود، در عين حال بايد ارتباط آن با ساير بخش هاي 
جامعه نيز مشخص گردد و پيامدها و تأثيرات متقابل اين دو بر همديگر سنجيده 

شود (الويري، 1382).
به طور كلي بايد سه نوع پژوهش بنيادي، كاربردي و راهبردي در مسئله  رصد 
فرهنگي در نظر گرفته شود تا بتوانيم ماحصل رصد را به سياست هاي بازدارنده 
تاريخي،  پژوهش هاي  به  بنيادي  پژوهش هاي  براي  كنيم.  تبديل  حمايت كننده  يا 
نوع  سه  به  كاربردي  پژوهش هاي  براي  است.   نياز  پديدار شناختي  و  مفهومي 
پژوهش همسو با قلمرو ارزش ها، نگرش ها و رفتارها نياز است و بسته به نوع و 
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سنجش  براي  شد.  خواهد  گرفته  به كار  مختلفي  روش هاي  فرهنگي،  مسئله  سطح 
ارزش هاـ  كه عميق ترين اليه هاي فرهنگ اندـ  روش هاي ژرفانگر، كيفي و مطالعات 
مصاحبه هاي  كانونى2،  گروه هاى  طولي1،  مطالعه  سرگذشت پژوهي،  نظير  عمقي 
عمقي و مشاهده هاي عميق  به كار مي آيند؛ براي سنجش نگرش ها، از پرسشنامه و 
مصاحبه هاي ساخت  يافته استفاده مي شود و جهت مشاهده رفتارها ـ كه خارجي ترين 
اليه هاي فرهنگ اندـ به مشاهده مشاركتي فعال و غيرفعال روي آورده مي شود. اما 
محور اصلي مطالعه ما در اين بخش (پژوهش هاي كاربردي) بايد رفتارهاي قابل 

مشاهده موجود، رو به ظهور و رو به زوال و تغيير باشد. 
پژوهش هاي راهبردي، مهم ترين شكل تحقيق در مرحله تصميم پژوهي هستند. 
اين نوع مطالعات، پژوهش هاي بنيادي و كاربردي را در سياست گذاري نقد مي كنند 

و به قانون و سياست تبديل مي كنند (آشنا، 1382).

1-3- آينده پژوهي
مفهوم «آينده» تا قبل از شكل گيرى علم مدرن، متعلق به عالمى فراتر از زندگى و 
تصور انسان و دور از دسترس او بود؛ اما امروزه اين مفهوم به واژه اى پركاربرد 
حاضر  علم  و  انسان  جهت گيرى  نوع  اين  است.  شده  تبديل  كنترل  قابل  حتى  و 
در برخى آثار با نام «شوك آينده» تعبير شده است. «شوك آينده، از عصرى خبر 
آينده،  با  برخورد  و  گذشته  از  انقطاع  و  پذيرفته  پايان  «دوام»  آن،  در  كه  مى دهد 

مهم ترين فعاليت بشر شده است» (محمديان، 1382؛ آشنا، 1382).
شكل گيرى  به  اجتماعى،  تغييرات  روند  از  آگاهى  ضرورت  بيستم،  قرن  در 

1- Panel: 
روش پژوهشى كه در آن، همان نمونه از پاسخ دهندگان در چند مقطع زمانى در معرض پرسش قرار مى گيرند

2- Focused groups
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شاخه و رشته علمى نوينى موسوم به مطالعات آينده1 يا آينده پژوهى 2، آينده شناسى3 
يا آينده انديشى4 منجر شده است. گاهى  براى اين مفهوم در كنار مفاهيم مطرح 
شده، از مفهوم «چشم انداز»5 نيز استفاده شده است (پايا، 1382: 78). هدف اين 
رشته علمى كه با معادل هاى شناخته شده ترى مانند آينده نگرى، فرابينى يا پيش بينى 
نيز مطرح شده است،  شناسايى و درك نيروها و عوامل موثر در تغييرات بنيادين 
زندگى براى به دست دادن تصويرى از تغييرات كّمى و كيفى در آينده دور يا نزديك 

است.
در علم آينده شناسى، بين سه مفهوم «پيش بينى»، «پيش گويى» و «آينده نگرى» 
و  پيش بينى  از  اعم  آينده شناسى ،  يا  آينده پژوهى  مفهوم  دارد6.  وجود  تفاوت 
پيش گويى هاى فلسفى و عالمانه است. در آينده پژوهى، آينده ضرورتاً تداوم گذشته 
و حال تلقى نمى شود و از اين نظر كمتر تحت تاثير كميت سنجي و نتيجه گيري هاي 
روندي است7. از اين نظر آينده پژوهى ممكن است به پيش گويى نزديك شود اما از اين 
حيث كه آينده را وضعيتى قابل كنترل و قابل تغيير مى بيند با پيش گويى متفاوت است. 
در آينده پژوهى، فرض اين است كه آينده حاصل تعامل بازيگران مختلف با اهداف و 
مقاصد خاص است (پايا، 1382 :79). به بيان ديگر، آينده يك زمان غيرقابل پيش گويى، 
1- Future studies
2- Future research
3- Forecasting
4- Foresight
5- Perspective, prospect.
6- پيش بينى مفهومى است كه يا «برپايه يك روند مداوم قرار دارد يا براساس احتماالت معين پيش مى رود. در واقع 
نوعى حدس منظم راجع به پديده است» (طباطبايي يزدي، 1382: 238). پيش بينى به معناى «ارزشيابى يك روند 
با درجه اى از اطمينان ( احتمال) در طول يك دوره خاص است» (پايا، 1382: 78). پيش بينى «شناخت و تجربه و 
تحليل گذشته و حال براى فهم آينده است» (آزاد ارمكي و همكاران 1379: 6). در واقع اين اصطالح، «نوعى بسط 
دادن وقايع گذشته و حال به آينده است كه اساسًا بر فرض هاى خاص براى تداوم يا تغيير روندها مبتنى است» 

(روشه، 1372: 32).
در كنار مفهوم پيش بينى، گاهى از مفهوم پيش گويى نيز به عنوان اصطالح متناظر آن استفاده مى شود، اما اين واژه با 
پيش بينى متفاوت است. «پيش گويى ملهم از قوانين و پژوهش هاى علمى نيست، بلكه برعكس از تفكرى كه اصل 
آن در ايده ها، ارزش ها و اعتقادات يا وحى يافت مى شود ناشى مى گردد... پيش گويى از نوعى تفكر فوق علمى ريشه 
با نوعى انتقاد از وضعيت موجود و در عين حال شكلى از اطمينان مشخص مى شود» (روشه،  مى گيرد و معموالً 

.(33-34 :1372
7- گاهى معادل آن، از مفهوم «چشم انداز» استفاده شده است.
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غيرمقّدر، غيربديهى، قابل تغيير و كنترل است (فراستخواه، 1382).
(مبتنى  عينى  تفكر  روش  سه  به  آينده پژوهي،  مدل هاى  و  روش ها  بحث  در 
بر مدل ها، تكنيك ها و روش هاى آمارى و تحليلى آينده)، تفكر ذهنى (مبتنى بر 
آرمان ها و آرزوها و الگوهاى تخيلى علمى فرد آينده نگر) و تفكر سيستمى (مبتنى 
بر الگوهاى ساختارى و درونداد و بروندادهاى يك سيستم) اشاره شده است(آزاد 

ارمكي و همكاران، 1379 به نقل از تهرانيان، 1353).
در حال حاضر، در ادبيات اجتماعي موضوع، گروهى با رويكردهاى انتقادى، 
تشديد مخاطرات و بحران هاى فيزيكى و اكولوژيك ناشى از صنعتى شدن را در 
آينده خاطرنشان مى سازند (براون و همكاران، 1370؛ گيدنز، 1380، 1382؛ بك 
1992, 1999). برخى نيز خود را نگران از آسيب هاى محتمل فرهنگى - هويتى 
در جامعه آينده نشان مى دهند(پستمن، 1378 و 1372؛ عاملي، 1382، به نقل از 
اندرسون، 1997). قطعًا عوامل و تهديدها و نگراني هاي جهاني، گرايش به مطالعات 

آينده شناسي را افزايش داده است.
آينده پژوهي در حوزه فرهنگ دو هدف نسبتًا مجزاي زير را دنبال مي كند:

اثرسنجي كردارها و تصميم هاى فرهنگي: در اينجا مطالعه اثرات و نتايج  1-
فرهنگي  بخش هاي  ميان  در  و  جامعه  در  اجراشده  و  پيشنهادي  راهكارهاي 
مورد نظر است و از اين حيث، وجهه ارزيابانه يا ارزشيابي به خود خواهد 
گرفت. يكي از مشكالت تحقيق به ويژه تحقيقات كاربردي در ايران اين است 
كه به ارزيابي راهكارهاي حاصل از پژوهش ها توجه نشده است . در كشور ما 
كارهاي تحقيقات فراواني انجام شده، اما ارزيابي نتايج آنها به خوبي صورت 
نمي گيرد. از قضا نتايج و راهكارهاي جديد براي حل مسائل از دل تحقيقات 

يا تحقيقات ارزش يابانه به دست مي آيد. 
دوم  جهت  و  هدف  فرهنگي:  پديده هاي  آتي  سوي  و  سمت  شناسايي   -2 
مطالعات آينده پژوهي، شناخت آينده يك پديده و جريان فرهنگي است. اين 
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هدف نوعي چشم انداز به فرهنگ در آينده است. در اينجا هدف اين است كه 
با توجه به تغييرات موجود و با تأكيد بر تحليل وضعيت حاضر و پيش بيني 
عوامل تأثيرگذار، زمان و تحوالت فرهنگي آينده يك پديده فرهنگي به گونه  اي 
محسوس تر و كاربردي تر مشخص شود. اين عمل جهت فعاليت ها ونگرش هاي 
امر  اين  ضرورت  در  مي سازد.  روشن  و  مشخص  را  فرهنگي  حوزه  مجريان 
وجود  به  آينده  در  كه  تحوالتي  فرهنگِي  رصد  معتقدند  متفق القول  محققان 
توان  مسير،  آن  در  مي توان  زيرا  است  مهم  بسيار  كشور  براي  آمد  خواهند 

فرهنگي خود را فعال كرد (اكبري جدي، 1381، 41).
به طور كلي اگر آينده پژوهي را نوعي آينده سازي در نظر بگيريم، يعني ساختن 
آينده اي كه به لحاظ فرهنگي مطلوب است، در آن صورت افق مطلوب ما مي تواند 
ازجمله  بلندمدت  چشم اندازهاي  و  ملي  توسعه  برنامه هاي  و  اساسي  قانون  همان 

چشم انداز 20 ساله باشد.

2- رصد به مثابه هدف
اگر بخواهيم رصد فرهنگي را به منزله مجموعه  اي از اهداف تلقي كنيم، بايد نخست 
اهداف و مقاصد و نيات مرتبط با به كارگيري آن را مدنظر قرار دهيم. يعني بايد 
دانست كه هدف از كاربست روندپژوهي، تصميم شناسي و آينده پژوهي فرهنگي در 
كشور چيست. چه مقاصدي براي اين اعمال متصور است. براي درك اهداف رصد 
فرهنگي بايد به منويات و خواسته هاي فرهنگي نظام جمهوري اسالمي انديشيد. به 
همين دليل، نقطه عزيمت الگوي رصد فرهنگي بايد رسالت فرهنگي كشور باشد 
و  رهبرى  معظم  مقام  بيانات  و  كشور  فرهنگي  رسالت هاي  اساسي،  قانون  در  كه 
ساير مسئوالن كشور متجلي است. بنابراين در رصد فرهنگي، پيش از هر چيز بايد 
محورها و موضوعات زير را به عنوان اهداف و منويات پايدار كشور در نظر داشت. 
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به عبارت ديگر، رصد در جمهوري اسالمي، مترصد اهداف فرهنگي زير است: 
تالش براي استقالل فرهنگي و نفي سلطه و استعمار فرهنگي1؛ 1-
برقراري عدل و قسط اسالمي2؛  2-
ايجاد محيط رشد اخالقي و معنوي  انسان در حركت به سوي نظام الهي،  3-

گسترش تقوا و ايمان و تهذيب در جامعه و دانشگاه3 ؛
باال بردن سطح آگاهي هاي عمومي،  مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت  4-

فرهنگي خود4؛
تقويت روح بررسي، تتبع و ابتكار در زمينه فرهنگي5؛ 5-
تأكيد  6- با  كشور  آينده  تضمين كننده  عنوان  به  عمومي  فرهنگ  تصحيح 

دوري  و  مصرف  فرهنگ  و  اجتماعي  انضباط  كار،  فرهنگ  گسترش  بر 
ازتجمل   گرايي6؛

گسترش روح خودكفايي، خودباوري و اعتماد به نفس7؛ 7-
مقابله با اشكال تهاجم فرهنگي8؛ 8-

1- ر.ك. قانون اساسي، اصل 2؛ حضرت امام خميني(ره) صحيفه نور، ج5، ج7، ج8، ج10، ج11، ج12، بيانات 
1357/12/29، 1358/8/7، 1358/6/31،1358/5/5، 1359/11/2؛ حضرت آيت اهللا خامنه اي، بيانات 1377/11/21 و 
1379؛ اصول و سياست هاي فرهنگي جمهوري اسالمي (مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي)؛ اصول و سياست هاي 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى؛ اصول و سياست هاي صدا و سيما.
2- ر.ك. قانون اساسي، اصل 2؛ حضرت امام خميني، صحيفه نور، ج2، ج7، ج21؛  اصول و سياست هاي فرهنگي 
آيين نامه  سيما؛  و  صدا  سياست هاي  و  اصول  ارشاد؛  و  فرهنگ  وزارت  سياست هاي  و  اصول  اسالمي؛  جمهوري 

شوراي فرهنگ عمومي.
ج   63 دي   14 بيانات  ج7،  ج2،  نور،  صحيفه  خميني،  امام  حضرت  2؛  اصل  و  مقدمه  اساسي،  قانون  3-ر.ك. 
19؛ حضرت آيت اهللا خامنه اي، بيانات 1365/9/15 و 1365/9/16 ؛ اصول و سياست هاي فرهنگي نظام؛ اصول و 

سياست هاي وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمي؛ اصول و سياست هاي صدا و سيما.
4- قانون اساسي، اصل 3؛ حضرت امام خميني، صحيفه نور، ج14، ج19، ج21؛ اصول و سياست هاي فرهنگي نظام، 
اصول و سياست هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛ اصول و سياست هاي صدا و سيما؛ اصول و سياست هاي 

سازمان تبليغات اسالمي.
وزارت  سياست هاي  و  اصول  اسالمي؛  جمهوري  فرهنگي  سياست هاي  و  اصول  اصل 3؛  اساسي  قانون  ر.ك.   -5

فرهنگ وارشاد اسالمي؛ آيين نامه شوراي فرهنگ عمومي.
6- حضرت امام خميني، صحيفه نور، ج21؛ حضرت آيت اهللا خامنه اي، بيانات 1369/9/19، 1386/9/17، 1374/9/28؛ 

آيين نامه شوراي فرهنگ عمومي. 
7- حضرت امام خميني، صحيفه نور، ج10، ج11، ج12،ج 17، بيانات1367/7/11. / حضرت آيت اهللا خامنه اي، 

بيانات 1381/9/26.
8- حضرت امام خميني، بيانات 1358/6/31، 1359/11/2؛ حضرت آيت اهللا خامنه اي، بيانات 1371/9/9، 1376/11/4، 

1375/9/25؛ اصول و سياست هاي سازمان تبليغات اسالمي.
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علمي  9- مراكز  توسعه  و  بشري  پيشرفته  تجارب  و  فنون  علوم،   از  استفاده 
و  مكتشفان  و  مخترعان  همه جانبه  تشويق  و  تربيت  تحقيقاتي،  پژوهشي،  و 

نيروهاي متعهد و متخصص1؛
تالش براي پيوند حوزه و دانشگاه2. 10-

محورهاي مذكور، مهم ترين اصول و سياست هاي كالن فرهنگي كشورند كه 
به  باال  موارد  تلقي  با  فرهنگي  رصد  بوده اند.  تأكيد  مورد  مستمر  و  مكرر  به طور 
عنوان مقصد و رهنمود فرهنگي، كار  خود را آغاز مي كند و همواره به اخذ نتايج 

و رسالت هاي باال متعهد است. 
در  مكرر  تصريحات  از  مأخوذ  كه  فوق  ده گانه  محورهاي  شك،  بدون 
سياست نامه ها ، قوانين و گفتارهاي مسئوالن عالي كشور است، بايد به شاخص هاي 
كوچك تر و ملموس تري تقليل يابند كه بتوان بر مبناي آنها مطالعه و عمل كرد. براي 
دسته بندي و طرح شاخص هاي كوچك تر نيز بايد ضمن اهتمام به محورهاي كالن 

ياد شده، ابعاد مختلف فرهنگ را مشخص كرد. 
با توجه به اين امر، رصد فرهنگي بايد دايم در كار پايش دوره اي ابعاد چندگانه 

فرهنگ به قرار زير باشد:
بعد اخالقي و ديني فرهنگ؛ 1-
بعد هنجاري و عرفي فرهنگ؛ 2-
بعد مدني و تعاملي فرهنگ؛ 3-
بعد هويتي و تاريخي (ملي) فرهنگ؛ 4-
بعد مادي و تكنولوژيكي فرهنگ؛ 5-
بعد اداري و سياسي فرهنگ؛ 6-
بعد  شناختي و معرفتي فرهنگ. 7-

بعد  چهار  مي توانيم  كنيم،  تركيب  يكديگر  با  را  هفت گانه  ابعاد  اگر بخواهيم 
1- قانون اساسي، اصل دوم؛ حضرت امام خميني، بيانات 1367/7/11، صحيفه نور، ج17؛ حضرت آيت اهللا خامنه اي، 

بيانات 6/29/ 1381.
2-  حضرت امام خميني، صحيفه نور،  ج21؛ حضرت آيت اهللا خامنه اي، بيانات 1372/9/29.
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حسب  بر  اينجا  در  ما  كنيم.  مشخص  را  فرهنگ  در  عقالني  و  ملي  مدني،  ديني، 
ديني  و  اخالقي  مؤلفه هاي  دارند،  يكديگر  با  باال  مختلف  شاخص هاي  كه  قرابتي 
را در زيرمجموعه بُعد ديني، ابعاد هنجاري و تعاملي و اداري را در زيرمجموعه 
بُعد مدني، مشخصه هاي هويتي و تاريخي و سياسي را در زيرمجموعه بُعد ملي 
و مولفه هاي مادي و علمي( اقتصاد و تكنولوژي) را در زيرمجموعه بُعد عقالني 
ديانت،  تلفيق  كشور  هر  فرهنگ  گفت  بايد  اعتبار  اين  به  مي  دهيم1.  قرار  فرهنگ 
مليت، تمدن و نگرش هاي عقالني و علمي آن است. در ادامه به بررسي شاخص هاي 

زيرمجموعه ابعاد چهارگانه مذكور مي پردازيم:

2-1- بُعد ديني
منظور شاخص هاي اخالقي و مذهبي موجود در هر فرهنگ است كه در زير به اهم 

آنها اشاره مي كنيم: 
1- فرهنگ معرفت و اعتقادات ديني در جامعه حول اصول و ارزش هاي ديني 

با تأكيد بر:
توحيد و يكتاپرستي (خدامحوري)؛  -
نبوت و سرپرستي؛ -
معاد (قيامت، روز حساب …)؛ -
مراجعه به كتب و رسائل ديني؛ -
اخالق تدبر و تأمل در مضامين قرآني و مذهبي؛ -
سطح و نوع تلقي از فرايض ديني؛ -
- ...

1- اين دسته بندي با تعريفي كه از فرهنگ ارائه كرده ايم تناسب دارد. هر دسته بندي ديگري، بسته به منظر محقق 
به موضوع امكان پذير است. اما به صراحت مي توان گفت كه در هر نوع دسته بندي ديگر فقط عنوان و تعبير تفاوت 
خواهد كرد و مؤلفه ها و نزديكي آنها با يكديگر تفاوت چنداني نخواهند داشت. همچنين بايد خاطر نشان كرد كه 
درهم تنيدگي ابعاد و مؤلفه هاي مختلف فرهنگ باعث مي شود كه جستجوي استدالل و منطق روشن براي تفكيك 
مفاهيم و شاخص ها دشوار باشد. اين مشكل با همه انواع مقوله بندي ها در حوزه علوم اجتماعي و فرهنگي همراه 

است. بنابراين همپوشاني و تداخل شاخص ها در حوزه هاي مختلف اجتناب ناپذير است.
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2-  رصد فرهنگ عبادت و ستايش در جامعه با تأكيد بر:
نماز خواندن؛ -
روزه گرفتن؛ -
قرائت قرآن؛ -
حضور يا مشاركت در جلسات قرآن؛ -
انجام عبادات مستحبي در زمان فراغت؛ -
قرائت دعا؛ -
مناجات و ستايش خداوند؛ -
حضور در مساجد و اماكن مذهبي؛ -
- ...

3-  رصد فرهنگ معرفت عموم و خواص نسبت به انديشمندان و علماي دين 
با تأكيد بر:

حيات علمي، اجتماعي آنان؛  -
كيفيت نقل روايات و احاديث؛ -
كيفيت كار راويان معتبر وتمييز ايشان از راويان نامعتبر؛ -
كيفيت گردآوري و ضبط روايات و احاديث؛ -
كيفيت ظهور تفاسير مختلف؛ -
- ...

4-  رصد فرهنگ آشنايي و مطالعه آثار بزرگان دين و كتب آسماني ساير اديان 
الهي با تأكيد بر:

مطالعه نهج البالغه، صحيفه، طب الرضا، و غيره؛ -
مطالعه تورات، انجيل، زبور و اوستا؛ -
-  ...

5-  رصد فرهنگ آشنايي عميق و آگاهي از حيات رسول اهللا (ص) و ائمه 
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معصومين عليهم السالم با تأكيد بر:
جنبه هاي مختلف فردي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي زندگي آنان؛ -
علل وعوامل بر انگيخته شدن ايشان؛ -
فلسفه مقاومت ها و نبردهاي آنان عليه مظالم؛ -
فلسفه وحي و علل نزول آن؛  -
واقعه عظيم و پندآموز عاشورا (بر اساس تحقيقات مستند)؛ -
غيبت امام زمان (عج) و فلسفه آن؛ -
- ...

6-  رصد فرهنگ قرآني، انس با قرآن، قرآن خواني و قرآن آموزي  با تأكيد بر 
مقوالت :

حفظ و قرائت مصحف شريف؛ -
از  - معنايي  و  لفظي  پيچيدگي هاي  از  دور  به  و  آسان  صحيح،  ترجمه هاي 

قرآن؛
قرائت معنايي از قرآن وعمل به موازين آن؛ -
آشنايي با تفاسير مختلف اين كتاب الهي؛ -
- ...

7-  رصد فرهنگ مشاركت مذهبي به مثابه يك وظيفه اجتماعي با تأكيد بر: 
شركت در نماز جماعت؛ -
شركت در نماز جمعه؛  -
مشاركت در مراسم جمعي مذهبي نظير قرائت جمعي ادعيه (دعاي كميل،  -

…)؛ 
حضور و مشاركت در مراسم اعياد مذهبي و والدت امامان معصوم؛  -
حضور و مشاركت در مراسم عزاداري و سوگواري ائمه و بزرگان ديني؛  -
امر به معروف و نهي از منكر (مشاركت در تبليغ و اشاعه فرهنگ و اخالق  -
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ديني)؛
زكات دادن؛  -
خمس دادن؛ -
به  - كمك  براي  مردمي  كمك هاي  و  شرعي  وجوه  جمع آوري  در  مشاركت 

ايتام و نيازمندان؛ 
مشاركت در ساختن، تعمير، تزيين و آماده سازي اماكن مذهبي؛  -
مشاركت در ساختن اماكن غيرمذهبي مانند سينماها، بيمارستان ها و غيره؛ -
- ...

8-  رصد فرهنگ برنامه ريزي فعاليت هاي مذهبي با تأكيد بر:
برنامه ريزي فعاليت هاي مذهبي شخصي و جمعي؛ -
برنامه ريزي زيارت اماكن متبركه و مقدس؛  -
برنامه ريزي زيارت اهل قبور و يافتن آرامش؛ -
- …

 9-  رصد فرهنگ خيررساني و ديگرياري:
سطح انفاق و صدقه دادن؛ -
سطح كمك و خدمت به همنوع نيازمند؛ -
قرض الحسنه؛ -
نذر و نياز و قرباني؛ -
گرايش به وقف و فراهم آوري امكانات عام المنفعه و عمومي؛  -
فراهم آوردن زمينه ازدواج جوانان؛ -
مساعدت در تهيه لوازم اوليه زندگي زوج هاي جوان؛ -
كمك به برگزاري مراسم ازدواج جوانان؛ -
- ...

10-  رصد فرهنگ تعامل اجتماعي مذهبي (اجتماعي شدن مذهبي): 
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سطح صداقت و راستگويي در مقابل دروغ گويي؛ -
درستكاري در مقابل ريا و تزوير؛ -
جهاد و ظلم ستيزي؛ -
برادري و نوع دوستي؛  -
امانتداري و وفاي به عهد؛ -
شهادت، ايثار و جوانمردي؛  -
شجاعت و دفاع از مظلوم؛ -
خوش  خلقي و حسن برخورد؛ -
صله ارحام و احترام به نزديكان؛ -
اخالق خانواده؛ -
عيادت از بيماران در زمان فراغت؛ -
متانت و عفت اجتماعي(حجاب)؛ -
فروتني و تواضع؛ -
عفو و بخشش؛ -
سطح احسان به والدين و احترام به بزرگ تر؛ -
تعهدگرايي و التزام؛ -
خويشتن داري و عزت نفس؛ -
احترام و كمك به افراد ناتوان و داراي ضعف جسمي؛ -
رعايت حال زنان و كودكان؛ -
- ...

2-2- بُعد مدني
ادامه  در  است.  فرهنگ  اداري  و  تعاملي  هنجاري،  ابعاد  بردارنده  در  مدنيت 

شاخص هاي زيرمجموعه اين محورها بيان مي شوند:
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1-  رصد فرهنگ مشاركت شهري با تأكيد بر:
سطح مشاركت در برگزاري انتخابات و نظرسنجي هاي مهم اجتماعي؛  -
همكاري در زيباسازي شهر و اماكن و معابر عمومي؛ -
مشاركت در ايجاد فضاهاي سبز و پرورش گل و گياه در خانواده و محله  -

زندگي؛
همكاري در حفظ نظافت عمومي شهر و محله زندگي؛ -
انضباط اجتماعي در استفاده از امكانات عمومي (اتوبوس هاي خط واحد،  -

پديده  با   برخورد  و   (… و  تفريحي  مراكز  و  پارك ها  عمومي،  تلفن هاي 
تخريب گري اجتماعي (ونداليسم)؛

مشاركت در حفظ و حراست از  آثار و ميراث فرهنگي شهر و محله؛ -
مشاركت در شورا هاي محل و مراكز تصميم گيري براي محله؛ -
مشاركت در انتخابات و انجمن هاى شوراى شهر؛ -
فرهنگ آپارتمان نشيني و تحمل همسايه؛ -
مشاركت در امر پرداخت عوارض و ماليات هاي شهري؛ -
فرهنگ معاشرت و روابط همسايگي؛ -
سطح همكاري با نهادهاي متولي امور شهري اعم از شهرداري، مخابرات  -

و غيره؛
عضويت و حضور در سازمان هاي غيردولتي خيريه؛ -
مشاركت در طرح هاى موقت شهرى مانند طرح استقبال از بهار؛ -
- ...

2- رصد فرهنگ مشاركت انتظامي در جامعه با تأكيد بر:
دانش و آگاهي به قوانين عبور و مرور؛ -
ميزان رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي (فرهنگ رانندگي)؛ -
ميزان شناخت نسبت به آسيب ها و نابهنجاري هاي اجتماعي؛ -
ميزان همكاري با نيروهاي انتظامي؛ -



سازوكارهاى رصد ■55

مشاركت در برقرارى نظم و امنيت اجتماعي؛ -
آگاهي از احكام انتظامي ـ قضايي درباره  تخلفات شخصي و پذيرش آنها؛ -
احترام متقابل ميان نيروي انتظامي و مردم؛ -
انزجار از جرايم مدني و عمومي؛ -
احترام و پذيرش احكام قضايي؛ -
مشاركت در پژوهش و آموزش امور انتظامي جامعه؛ -
ايجاد حس اعتماد عمومي نسبت به نيروي انتظامي؛ -
- ...

3 - رصد فرهنگ مشاركت در امور امدادي و غيرمترقبه در جامعه با تأكيد بر:
و  - منطقه  غيرمترقبه  احتمالي  حوادث  به  نسبت  آگاهي  و  شناخت  فرهنگ 

محيط زندگي؛
سطح نوع دوستي و كمك به نيازمندان (شركت در جشن هاي نيكوكاري)؛ -
و  - مشكالت  رفع  در  بحران)  (گروه  امدادي  گروه هاي  در  شركت  سطح 

حوادث غيرمترقبه؛
و  - امداد  متولي  داوطلبانه  و  رسمي  سازمان هاي  با  همكاري  و  عضويت 

نجات؛
مشاركت نقدي، جنسي و فكري به آسيب ديدگان حوادث؛ -
فرهنگ آمادگي و پشتيباني به هنگام وقوع حوادث غيرمترقبه؛ -
مشاركت در امدادرساني به مجروحان ناشي از تصادفات رانندگي؛ -
مشاركت در اهداى خون؛ -
فرهنگ مشاركت در معالجه بيماران (اعم از عادي، صعب العالج و...)؛ -
- ...

4- رصد فرهنگ ايمني در جامعه:
آگاهي نسبت به قواعد و موازين ايمني محل سكونت خود؛ -
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آگاهي و دانش نسبت به گونه هاي حوادث تهديدكننده محيط؛ -
آگاهي نسبت به پديده زلزله به عنوان شايع ترين حادثه در كشور و راه هاي  -

مقابله با آن؛
ميزان رعايت توصيه هاي ايمني نهادهاي متولي حوادث در كشور؛ -
ميزان عمل به قوانين مربوط به مقاوم سازي منزل مسكوني و محيط زندگي  -

خود؛
ميزان تعامل با سازمان هاي امدادي متولي امر حوادث در كشور؛ -
ميزان مشاركت در كالس هاي آموزش امداد و نجات در نهادهاي مختلف؛ -
- ...

5-  رصد فرهنگ قانون پذيري در جامعه:
سطح آگاهي به قوانين مدني (حقوق مدني)؛ -
مقابل  - در  عمل  در  (قانون پذيري)  «عام گرايي»  و  اداري  ضوابط  رعايت 

«خاص گرايي» (قوميت گرايي)؛
سطح پيگيري شكايات شخصي از طريق مجاري قانونى؛ -
سطح نگرش مثبت به قانون؛ -
و  - رسمي  دستگاه هاي  به  رجوع  هنگام  به  قانوني  ضوابط  به  اولويت بخشي 

اداري؛
فرهنگ پذيرش قوانين عمومي و مدني و احترام به آنها؛ -
سطح مشاركت در امر پژوهش و آموزش قوانين و مقررات همگاني؛ -
فرهنگ تفسير درست ضوابط و مقررات قانوني؛ -
فرهنگ تقبيح و مبارزه با فساد اداري (پارتي بازي، ارتشا، اختالس و …)؛ -
- ...

6-  رصد فرهنگ وفاق و همبستگي اجتماعي در جامعه (سرمايه اجتماعي):
سطح نظم پذيري و احترام به نظم اجتماعي؛ -
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ميزان همدلي اجتماعي (توانايي درك خود در جايگاه ديگران)؛ -
باور به وفاق و همدلي نسل ها؛ -
ميزان اعتماد و اطمينان به ديگران (اعتماد اجتماعي)؛ -
سطح مسئوليت پذيري اجتماعي و قبول اقتضائات حق و تكليف؛ -
ميزان توانايي مديريت تضادها در تعامالت اجتماعي؛ -
سطح توانمندي اجتماعي براي غلبه بر محروميت و تبعيض؛ -
توانايي براي هماهنگ كردن نياز فردي با نيازهاي اجتماعي؛ -
- ...

7-  رصد فرهنگ  تعامل و آداب مدني و انساني در جامعه:
سطح فردگرايي مثبت و احترام به نظر و مصالح جمع؛ -
سطح نشاط و شادابي اجتماعي ـ فردي؛ -
رعايت حقوق شرعي و عرفي اعضاي جامعه و خانواده؛ -
متانت در برخورد و معاشرت هاي عمومي؛ -
فرهنگ مراقبت و دقت در پوشش و آرايش در محيط خانه و اجتماع و غيره؛ -
ساده زيستي و دوري از تجمل گرايي و چشم و هم چشمي؛ -
فرهنگ رعايت حريم شخصي و خصوصي ديگران؛ -
فرهنگ مهمان داري و مهمان نوازي؛ -
برخورداري از آداب معاشرت و دوستي و درك انتظارات متقابل اجتماعي؛ -
محيط  - در  بچه ها  ديگر  تذكار  و  خود  فرزندان  اجتماعي  تربيت  به  اهتمام 

عمومي؛
سطح توانمندي اجتماعي (توانايي برقراري ارتباط با همنوعان و اثرگذاري  -

مدبرانه)؛
مداراي اجتماعي و پذيرش تنوع فرهنگي و ارزشي مثبت؛ -
سطح احترام به معلوالن و ناتوانان جسمي در جامعه؛ -
روحيه تقدير و قدرشناسي از همنوعان؛ -
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فرهنگ احترام به برخي روحيات و اخالقيات بومي و ملي مثبت و انساني  -
در جامعه؛

- ...
8-  رصد فرهنگ نظم پذيري و برنامه ريزي شخصي ـ مدني:

سطح نظم پذيري و برنامه ريزي در زندگي جهت بهره گيري از فرصت ها؛ -
تعيين اهداف مشخص زندگي فردي و اجتماعي (هدف داري در زندگي)؛ -
وقت شناسي و تنظيم فعاليت هاي روزمره (فرهنگ مديريت زمان و ساعت)؛ -
فرهنگ پايبندي  به قول و قرارهاي شخصي و رسمي؛ -
بازنگري و بازانديشي مستمر در مورد عملكردهاي شخصي روزمره؛ -
وفا به عهد و قراردادهاي اجتماعي؛ -
نظم پذيري و احترام به نظم اجتماع؛ -
آينده نگري و پيش بيني؛ -
اخالق آموزش نظم پذيري به ديگران نزديك و غيره؛ -
- ...

9-  رصد فرهنگ مشاركت در احداث بناها ومراكز فرهنگي اجتماعي  با تأكيد 
بر:
مشاركت در ساختن مدارس، فرهنگسراها، سينماها و ساير مراكز فرهنگي؛ -
مشاركت در احداث كارگاه ها، كارخانه ها وايجاد فرصت هاي شغلي؛ -
مشاركت در ساختن بيمارستان ها، درمانگاه ها ومراكز درماني؛ -
مشاركت در تأسيس خوابگاه ها و خانه هاي سالمندان؛ -
مشاركت در ساختن خوابگاه هاي دانش آموزي و دانشجويي؛ -
- ...

10- رصد سرمايه هاي اجتماعي و فرهنگي و مشاركت در امور فرهنگي و هنري:
فرهنگ مطالعه و كتابخواني؛ -
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اخالق اهداى كتاب به كتابخانه هاي عمومي؛ -
فرهنگ استفاده بهينه از كتاب و منابع علمي عمومي؛ -
فرهنگ روزنامه خواني؛ -
قرائت و مطالعه كتب ديني و ارزشي؛ -
مشاركت در برگزاري مراسم و جشنواره هاي هنري؛ -
سطح مراجعه و حضور در مكان هاي فرهنگي مانند سينما، تئاتر و غيره؛ -
برنامه ريزي جهت استفاده از مراكز فرهنگي و هنري (موزه ها، نمايشگاه ها  -

و …)؛
سطح مطالعه ادبيات ايران و جهان؛ -
اهتمام به آشنايي با فرهنگ هاي مختلف از طريق وسايل ارتباط جمعي؛ -
منظور  - به  دانشمندان  و  مشاهير  نكوداشت  مجالس  در  همكاري  و  شركت 

الگوسازي فرهنگي؛
- ...

11-  رصد فرهنگ بهداشت و سالمت در جامعه:
فرهنگ و اخالق ارتباطي سازنده و سالم متقابل  پزشك و بيمار؛ -
فرهنگ مصرف صحيح و بهينه دارو؛ -
دفترچه هاي  - مانند  درماني  نهادهاي  خدمات  از  قانونمند  و  بهينه  استفاده 

درماني تأمين اجتماعي؛
تنظيم خانواده (فرهنگ زاد و ولد و برنامه ريزي خانوادگي)؛ -
آموزش و يادگيري روابط صحيح جنسي و زناشويي؛ -
فرهنگ تغذيه و نياز غذايي؛ -
استفاده مناسب از امكانات پزشكي جامعه؛ -
انجام معاينات دوره اي پزشكي  به منظور سنجش ميزان سالمتى؛ -
آشنايي با كمك هاي اوليه و عمومي؛ -
آگاهي به بيماري هاي رايج در جامعه (هپاتيت، ايدز و...)؛ -



60■ تطّور مفهومى رصد فرهنگى

ميزان همكاري داوطلبانه در طرح هاي بهداشتي عمومي؛ -
سطح همكاري براي جلوگيري از شيوع بيماري هاي همه گير؛ -
فرهنگ مشاركت در مبارزه با مواد مخدر؛ -
فرهنگ اهتمام و احترام به برخي شيوه هاي راهگشا و كم هزينه طب سنتي؛ -
- ...

12-  رصد فرهنگ فراغت و ورزش در جامعه:
چگونگي گذران و تنظيم برنامه هاي اوقات فراغت بر حسب زمان و مكان  -

(فصول و محيط زندگي و …)؛
اعتقاد به ورزش به مثابه يك ضرورت در زندگي (حاكميت انديشه ابزاري  -

بودن ورزش)؛
اهتمام به شيوه هاي سالم سازي جسم و روان؛ -
فرهنگ نرمش و ورزش هاي ساده و عمومي؛ -
فرهنگ حفظ بازي ها و ورزش هاي سنتي و محلي؛ -
فرهنگ اهتمام به بازي ها و ورزش هاي جمعي كهن و بومي؛ -
سطح الگوسازي و الگوگيري شايسته در ورزش؛ -
ميزان مشاركت در اردوهاي فرهنگي و ورزشي؛ -
تنظيم برنامه براي به كارگيري ورزش در جهت تقويت روحيه آزادمنشي و  -

وارستگي و تعالي انساني؛
فرهنگ مشاركت در تهيه ابزارها و وسايل بازي و امور سرگرم كننده براي  -

كانون هاي فرهنگي؛
سطح اهتمام به ورزش هاي كوهستاني، گردش هاي دسته جمعي، سرگرمي هاي  -

سالم فكري؛
بهتر  - انجام  در  ورزشي  اماكن  و  مؤسسات  با  اجتماعي  همكاري  سطح 

فعاليت هاي ورزشي؛
فرهنگ و برنامه ريزي تماشاي مسابقات ورزشي؛ -
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- ...

13- رصد فرهنگ مديريت و رهبري  فرهنگي و سياسي با تأكيد بر:
سطح شايسته ساالري و لياقت محوري (تخصص گرايي)؛ -
تواضع و مردم خواهي (روابط متعالي بر مردم)؛ -
نگرش انساني و اخالقي به قدرت؛ -
طرد عناصر نااليق و كاهل؛ -
انضباط و حفظ بودجه و اموال عمومي (انضباط سياسي)؛ -
دغدغة تأمين امنيت عمومي؛ -
بسط آزادي هاي سياسي و اجتماعي و اجتناب از استبداد و اختناق؛ -
ناظر دانستن مردم و آيندگان بر رفتار خود؛ -
ساده زيستي و دوري از تجمل؛ -
نظم گرايي در عمل؛ -
معنويت گرايي در عمل (شخصيت واالي اخالقي)؛ -
پذيرش حقيقت و حقايق جامعه؛ -
دوري از افراد متملق و چاپلوس؛ -
دوري از كينه توزي و دشمني؛ -
ميزان همراهي با مردم؛ -
اعتقاد به مشورت و شورا در فعاليت ها؛ -
اعتقاد به حضور همه اقشار در فعاليت ها؛ -
و  - تصميم گيري ها  در  زنان  فعال  مشاركت  و  حضور  به  اعتقاد  و  اهتمام 

فعاليت ها؛
اعتقاد به آزادي انتقاد و انتقادپذيري؛ -
برخورداري از اخالق مديريت سياسي نه قيموميت سياسي؛ -
سطح اتكا بر اخالق مسئوليت نه اخالق قدرت؛ -
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عمل بر مبناي قانون؛ -
- ...

14-  رصد فرهنگ شناخت، بينش و آگاهي سياسي مردم با تأكيد بر:
سطح آگاهي و درك نمادها و عاليم سياسي ملي و بين المللي؛ -
سطح آگاهي و دانش نسبت به قانون اساسي كشور و قوانين كلي نظام؛ -
سطح آگاهي نسبت به تشكيالت، احزاب و گروه هاي سياسي؛ -
سطح آگاهي نسبت به مسئوالن و سياستمدارن ملي و بين المللي؛ -
سطح آگاهي از نظام هاي سياسي موجود در جهان؛ -
نوع تلقي از دولت- ملت؛ -
سطح عالقه مندي سياسي؛  -
باور به كثرت گرايي سياسي؛ -
توانايي ارايه تحليل نسبتًا منصفانه سياسي؛ -
- …

15- رصد فرهنگ نظارت و پاسخگويي سياسي در جامعه با تأكيد بر:
اعتقاد و عمل پاسخگويي به مردم (باور به نظارت نهادهاي مردمي)؛ -
احترام به مردم و عقايد آنها؛ -
تصور از خود به عنوان خادم و نماينده مردم؛ -
ضابطه گرايي در عمل و پاسخ گويي؛ -
مسئوليت پذيري و تعهد سياسي؛ -
آمادگي مستمر براي پاسخگويي به مردم و پذيرش رأي آنها؛ -
- ...

16- رصد فرهنگ وفاق و همبستگي سياسي درجامعه با تأكيد بر:
سطح احساس همدلي و اعتماد سياسي؛ -
اعتقاد و عمل به گفتگوي سياسي به جاي تهديد و اقدام به خشونت؛ -
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مبارزه با تبعيض سياسي و برابري همه در برابر قانون؛ -
اجتناب از جناح گرايي و منافع طلبي شخصي و گروهي؛ -
سطح احترام به مصالح سياسي جمعي و نظرهاى سياسي عمومي؛ -
اعتقاد و تفاخر به هويت ملي و سياسي؛ -
اعتقاد به ملي گرايي تعديل يافته و غيرافراطي؛ -
احساس يگانگي با دولت و حكومت؛ -
ترجيح معقول منافع ملي بر منافع فردي؛ -
- ...

17- رصد سطح مشاركت سياسي عمومي در جامعه:
باور به حق مشاركت و مداخله سياسي؛ -
جمهوري،  - رياست  اجتماعي (نظير  ـ  سياسي  انتخابات  در  مشاركت  سطح 

مجلس ،خبرگان و شوراها و …)؛
عضويت و حضور در احزاب سياسي؛ -
حضور و شركت در جلسات و مباحث سياسي روز؛ -
ميزان آمادگي براي نظارت و كنترل بر فعاليت مسئوالن؛  -
سطح آمادگي براي كانديدا شدن در مسئوليت ها و نمايندگي هاي سياسي؛ -
سطح كمك مالي و خدماتي به احزاب و نهادهاي سياسي مردمي؛ -
احساس توانمندي سياسي در مقابل احساس بي قدرتي سياسي؛ -
- ...

18-  رصد سطح و گونه هاي اجتماعي شدن سياسي در جامعه:
آموزش و يادگيري مردم ساالرى دينى؛ -
فرهنگ رأي دادن و انتخاب كردن؛ -
سطح احترام به شخصيت ها و مسئوالن سياسي؛ -
آموزش انتقادپذيري و سؤال كردن سياسي؛ -
آموزش اعتقاد به تمايز و تخصصي شدن نقش هاي سياسي؛ -
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احترام به نقش انديشمندان و علما در تحوالت اجتماعي؛ -
باور به نقش مؤثر احزاب در جامعه؛ -
اعتقاد به گردش نخبگان در فرايندهاي سياسي؛ -
اعتقاد به تحرك اجتماعي و سياسي؛ -
سطح همگرايي تربيت رسمي و غيررسمي؛ -
باور به مساوات و برابري؛ -
- ...

19- رصد فرهنگ آزادي هاي سياسي در جامعه با تأكيد بر:
باور به انتخاب آزاد؛ -
سطح آزادي بيان و آزادي در انتقاد؛ -
سطح آزادي در فعاليت مذهبي شخصي و گروهي؛ -
سطح آزادي احزاب و گروه ها؛ -
- ...

2-3- بُعد ملي
ابعاد هويتي، تاريخي و عرفي هر فرهنگ در زيرمجموعه بعد ملي آن قرار مي گيرند. 

در زير مجموعه اين بعد، شاخص هاي مورد رصد به قرار زيرند:
در  ايراني  و  ملي  نمادهاي  و  هويت  به  اهتمام  و  شناخت  فرهنگ  رصد   -1

جامعه با تأكيد بر:
احترام به پرچم ملي كشور؛ -
احترام و آشنايي با سرود ملي كشور؛ -
شناخت، احترام و اهتمام به قوميت ها و زبان ها و لهجه هاي قومي؛ -
احترام و اهتمام به خط و زبان ملي؛ -
حس ميهن دوستي و پاسداري از وطن؛ -
- ...
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2- سطح آگاهي و آشنايي با اماكن تاريخي  و تمدني ملي شامل:
مراكز تمدني ايراني مانند تخت جمشيد، بيستون و غيره؛ -
آرامگاه ها و مقبره ها؛ -
قصرها، قلعه ها و ارگ ها؛ -
يادمان هاى جنگ تحميلى؛ -
- ...

و  معتبر  ملي  ادبي   - اجتماعي  كتب  به  استناد  و  مطالعه  فرهنگ  رصد   -3
شناخته شده در سطح دنيا  با تأكيد بر:

شاهنامه فردوسي؛ -
گلستان و بوستان سعدي؛ -
مثنوي معنوي  مولوي؛ -
ديوان حافظ؛ -
- ...

4- فرهنگ شناخت و احترام به افراد و شخصيت هاي فاخر ملي– ايراني شامل:
شعرا؛ -
ادبا؛ -
دانشمندان و عالمان؛ -
فالسفه؛ -
عرفا؛ -
- ...

5- رصد فرهنگ حفظ و احترام به ارزش هاي دفاع مقدس در جامعه با تأكيد بر:
شهادت و شهدا؛ -
ايثار و از خود گذشتگي؛ -
اسارت و آزادگي؛ -
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جانبازي؛ -
حضور در جبهه؛ -
فرهنگ جبهه؛ -
- ...

6- رصد فرهنگ شناخت و احترام به نمادهاي دفاع مقدس از جمله:
پرچم هاي فتح و پيروزي در جبهه؛ -
يامهدي،  - (مثال:  عليهم السالم  معصومين  ائمه  از  استمداد  پيشاني بند هاي 

ياحسين  و ...)؛
سنگر؛ -
پالك و چفيه؛ -
تصوير فرد بسيجي و پاسدار ميهن؛ -
- ...

2-4- بُعد عقالني
آن  در  عقالنيت  سطح  نمايانگر  فرهنگ  هر  تكنولوژيك  و  مادي  ابعاد  شناختي، 
فرهنگ است. در اين بخش قابليت هاي فرهنگ براي پذيرش علم و تكنولوژي در 
رفع نيازهاي اوليه و اقتصادي جامعه مشخص مي شوند. در ادامه شاخص هاي قابل 

رصد در  اين زمينه بيان مي شوند.
1- رصد فرهنگ شناخت و اخالق علمي در جامعه با تأكيد بر:

اعتقاد به قابل شناخت و مطالعه بودن دنيا و محيط پيرامون؛ -
اعتقاد به قابل كنترل و تغيير بودن دنيا و محيط پيرامون؛ -
اعتقاد به علم و برنامه ريزي (روحيه علمي) در زندگي؛ -
اعتقاد به مديريت علمي و كارشناسانه جامعه؛ -
در  -  (… و  قانون  علم،  مانند:  عام  معيارهاي  به  (توجه  عام گرايي  سطح 
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كنش هاي روزمره؛
ميزان اعتقاد به تفكر خالق در جامعه؛ -
سطح آينده نگري (پاسداري از آينده)؛ -
سطح آگاهي از نيروهايي كه دنياي جديد و توسعه را مي سازد؛ -
سطح توليدات علمي و پژوهشي فرد (اعتقاد عملي به علم)؛ -
ميزان مطالعه  تخصصي در ميان مردم؛ -
- ...

2- رصد فرهنگ نوآوري و خالقيت در ميان مردم:
و  - اجتماعي  فيزيكي،  محيط  در  تغييرات  براي  زمينه سازي  و  آمادگي 

فرهنگي؛
روحيه اختراع و ابتكار؛ -
روحيه كارآفريني و كارگرداني؛ -
روحيه تغيير و پويايي (سطح نوپذيري اجتماعي)؛ -
انگيزه پيشرفت و انگيزه نياز به موفقيت1؛ -
سطح ابتكارات فردي و افتخارات علمي كسب شده؛ -
اعتقاد به ابتكار و نوآوري هاي اجتماعي بر پايه اصول سنت ها و مالك هاي  -

فرهنگ خودي؛
- ...

3- رصد سطح فرهنگ آموزش، پژوهش و نگارش در جامعه: 
روحيه و اخالق كاوشگري و پژوهش؛ -
اخالق تقدير و قدرداني از پژوهشگران نمونه؛ -
اخالق همكاري با پژوهشگران و كارشناسان تحقيقاتي؛ -
اخالق تعليم و آموزش بر استناد پژوهش و يافته هاي علمي؛ -
فرهنگ دقت و تعهد در آموزش و تدريس؛ -

1- Need for achievement.



68■ تطّور مفهومى رصد فرهنگى

رابطه درست اخالقي و انساني معلم ـ شاگرد، استاد ـ دانشجو و غيره؛ -
اخالق اهتمام و احترام به نظرهاى ديگران؛ -
فرهنگ خالقيت در روش هاي تدريس و پژوهش؛ -
فرهنگ احترام به نظرهاى مردم در ميان كارشناسان و مجريان؛ -
فرهنگ صداقت و صراحت در بيان و تشريح حوادث و وقايع؛ -
فرهنگ نگارش و تأليف؛ -
فرهنگ نگارش صحيح متكي بر اصول علمي و شرعي؛ -
اخالق استفاده درست و علمي از منابع با ذكر مراجع (برداشت علمي)؛ -
اخالق ترجمه و برگردان درست يك زبان به زبان ديگر؛ -
اخالق نقد و انتقاد علمي (انتقادپذيري)؛ -
- ...

4-  رصدفرهنگ هنر و ذوق هنرى :
سطح گرايش به هنرهاى تجسمى؛ -
سطح گرايش به هنرهاى نمايشى؛ -
باور به هنر و سازندگى روحى و روانى آن در زندگى؛ -
باور به هنر در خدمت روابط و تعامالت اجتماعى مطلوب؛ -
سطح شناخت  و عمل به موازين و معيارهاى هنر اسالمى و ملى؛ -
- ...

5- رصد فرهنگ توسعه فني و استفاده بهينه از فن آوري در جامعه:
اعتقاد به فن آوري در خدمت انسان؛ -
اعتقاد و به كارگيري فن آوري غيرمخرب و غيرآالينده (فن آوري تميز1)؛ -
به كارگيري فن آوري  غير خشن و انساني (فن آوري متوسط)؛ -
اعتقاد و استخدام فن آوري ساده و غيرتجملي( فن آوري ارزان)؛ -
اعتقاد به فن آوري  به مثابه عامل پيشرفت جامعه؛ -

1- Clean technology.
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- ...
6- رصد فرهنگ مصرف در جامعه با تأكيد بر:

برخورداري از الگوي مصرف سالم و بهينه؛ -
سطح دوري از اسراف و تبذير؛ -
سطح دوري از تجمل گرايي و چشم و هم چشمي؛ -
اعتقاد به فرهنگ قناعت، صرفه جويي و پس انداز؛ -
توجه به فرهنگ صرفه جويي در مصرف كاالها و امكانات عمومي و دولتي؛ -
و  - كاذب  مصرف  از  دوري  و  ضروري  كاالهاي  مصرف  به  اولويت بخشي 

تظاهري؛
فرهنگ مصرف بهينه انرژي (نفت و گاز و …)؛ -
- ...

7- رصد فرهنگ و اخالق كار در جامعه:
آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به كار؛ -
فرهنگ سختكوشي و فعاليت؛ -
برخورداري از اخالق كار گروهي؛ -
وجدان كار؛ -
تأكيد بر خالقيت در كار؛ -
انضباط و مسئوليت پذيري در استفاده از ابزار و وسايل محيط كار؛ -
فرهنگ تلقي از كار به مثابة  وظيفه اجتماعي و انساني (كار براي رضاي خدا  -

و خدمت به هم نوع)؛
فرهنگ ارتباط سالم با همكاران در محيط كار؛ -
تلقي از كار به مثابه  عامل رفاه اجتماعي و رشد شخصيت اجتماعي؛ -
رقابت سالم در محيط كار؛ -
سطح اهتمام به بهداشت كار؛ -



70■ تطّور مفهومى رصد فرهنگى

پرهيز از تجسس و دخالت هاي نادرست و غيرضروري در كار ديگران؛ -
فرهنگ نظم و وقت شناسي در ورود و خروج از محل كار؛ -
عملكرد براساس موازين قانوني و اخالقي؛ -
- ...

8- رصد فرهنگ انطباق پذيري با محيط و طبيعت در جامعه با تأكيد بر:
فرهنگ حفظ محيط زيست (باور زيست محيطي)؛ -
فرهنگ استفاده بهينه از منابع طبيعي عام المنفعه مانند جنگل ها، مراتع و غيره؛ -
مشاركت و همكاري با نهادهاي حافظ محيط زيست؛ -
فرهنگ جلوگيري از آلودگي هاي متعدد در محيط زندگي (آلودگي تصويري،  -

آلودگي صوتي، آلودگي هوا و …)؛
توجه به محيط به عنوان منبع رفع نيازهاي بشري؛ -
فرهنگ استفاده بهينه از كاالها و انرژي غيرقابل تجديد در زندگي (با توجه  -

به آينده و نسل هاي بعدي)؛
فرهنگ احترام به طبيعت و ارتباط با آن (بهره برداري)؛ -
فرهنگ حفظ و اهتمام به آثار تاريخي به جاي مانده از دوران گذشته؛ -
- ...

 9- فرهنگ مشاركت اقتصادي عمومي در جامعه:
مشاركت با دولت (خريد اوراق قرضه و …)؛ -
فرهنگ پس انداز؛ -
توجه به امور تعاوني و همياري در فعاليت هاي اقتصادي؛ -
توجه به سطح كارآفريني اقتصادي (كارگرداني اقتصادي) در ميان مردم و  -

اعتقاد به آن؛
استفاده بهينه از كاالهاي عمومي و خدمات ضروري و عام المنفعه مانند آب،  -

برق، تلفن، گاز، نفت  و … (انضباط اقتصادي)؛
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مشاركت در امور اقتصادي بيشتر توليدي و كمتر خدماتي؛ -
فرهنگ و اهتمام به پرداخت ماليات ها و عوارض قانوني (فرهنگ مالياتي)؛ -
فرهنگ سرمايه گذاري در امور عام المنفعه و جمعي؛ -
سطح احترام و توجه به همياري هاي سنتي و بومي در فرهنگ ايراني؛ -
- ...

10- رصد فرهنگ توليد و بهره وري در جامعه با تأكيد بر:
فرهنگ احياى منابع متروك و بالاستفاده اعم از زمين، معدن و غيره؛ -
اعتقاد به توليد ثروت براي رونق اقتصادي جامعه؛ -
تعديل سود شخصي در كنار نفع جمعي؛ -
دوري از رباخواري و اعتقاد به تعديل بهره؛ -
اعتقاد به مالكيت؛ -
اعتقاد به تعديل ثروت؛ -
عالقمندي به ابداع روش هاي جديد توليد؛ -
فرهنگ توليد محصوالت ضروري (ارجحيت توليد)؛ -
فرهنگ افزايش كيفيت در كاالهاي توليدي و دوري از تقلب در توليد؛ -
و  - جامعه  اخالق  ارزش ها،  با  متناسب  محصوالت  بسته بندي  فرهنگ 

استانداردهاي جهاني؛
سطح اهتمام به سياست هاي توليدي ملي و جهاني؛ -
- ...

11- رصد فرهنگ اشتغال و فعاليت اقتصادي در ميان مردم با تأكيد بر:
باور به معاش سالم و آبرومند؛ -
دوري از مشاغل كاذب؛ -
اهتمام به كارآفريني حرفه اي؛ -
دوري از احتكار شغل (چندشغله بودن)؛ -
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سطح رضايت از شغل؛ -
اعتقاد به تخصص گرايي در مشاغل و جايگاه ها؛ -
اعتقاد به آزادي در انتخاب شغل؛ -
تشويق به كار و تالش اقتصادي؛ -
سطح عالقمندي و توجه به مشاغل موجه و توليدي خصوصي و فارغ از  -

دولت؛
اشتغال زايي؛ -
- ...

12- رصد فرهنگ توزيع كاالها و خدمات در جامعه:
مبارزه با احتكار (كاال و مسكن و …)؛ -
مبارزه با رانت خواري؛ -
مبارزه با اخالق واسطه گري؛ -
مبارزه با گران فروشي (اعتراض، شكايت و …)؛ -
انصاف در فروش محصوالت؛ -
مشاركت در نظارت بر قيمت ها؛ -
اخالق تبليغات سالم و غير كاذب در حوزه نام گذاري كاالها و توزيع؛ -
اخالق مبادله و انصاف در معامالت -
- ...



گفتار سوم

نتيجه گيرى
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در سال هاي اخير موضوع «رصد فرهنگي» از اهداف و برنامه هاي مهم شوراى عالى 
انقالب فرهنگي بوده و در گفتارهاي مسئوالن فرهنگي كشور و برخي مطالعات 
پژوهشي پيگيري شده  است. نوشتار حاضر نيز با هدف طرح، تعريف، تحديد و 
ترسيم ابعاد مفهوم رصد فرهنگي با استناد به مجموعه تعاريف موجود در گفتارهاي 

مسئوالن و پژوهش هاي علمي انجام شده است1.
با استناد به مجموعه مباحث نوشتار، لفظ «رصد» به سه معنا به كار برده شده 
است: نظارت، پايش و تحليل. براي «فرهنگ» نيز تعاريف مختلفي در دست است. 
و  آرمان ها  باورها،  مجموعه  فرهنگ،  كه  است  اين  نوشتار  اين  در  نهايي  تعريف 
قواعد نهادينه ناظر بر چگونه زيستن انسان ها مى باشد؛ فرهنگ مجموعه معاني و 
تفاسير مشترك منضم و تنيده در كردارها و دست ساخته هاي انساني است؛ فرهنگ، 
كردارهاي  اجتماع)  در  تطّوريافته  و  باليده  پاگرفته،  معاني  (يعني  اجتماعِي  معاني 
سياسي است. در اين تعريف، روش، معاني و  اقتصادي و  انساني در عرصه هاي 

نهادينگي، عناصر و وجوه مميزه امر فرهنگي از ساير حوزه ها است.
كنيم،  تركيب  «فرهنگ»  تعاريف  با  را  «رصد»  از  صورت گرفته  تعاريف  اگر 

مضامين و معناهاي زير (براي رصد فرهنگي) به دست خواهند آمد:
پايش و ارزيابي مستمر پديده ها، ساختارها (سازمان ها و نهادها) و رفتارهاي  -

فرهنگي (به ويژه مواردى كه به عنوان مسئله فرهنگي تلقى مى شوند)؛
و  - سازماني  رفتاري،  حوزه هاي  در  كنترل  به  معطوف  نظارت  و  ديده باني 

هنجاري فرهنگ؛
روند  - تبيين  همراه  به  فرهنگي  جريان هاي  پنهان  زواياي  تحليل  و  كاوش 

سمت گيري هاي ارزشي، احساسي، گرايشي و رفتاري در جامعه.
تعاريف فوق بيشتر منظري روش شناختي به فرهنگ و رصد فرهنگي دارند و 
بايد با رويكرد معناشناسي (مقوله هاي محتوايي فرهنگ) نيز رصد را تعريف كنيم. 
1- اختصار مطالب نشان مي دهد كه تفصيل و تشريح نظرات و ديدگاه ها مراد نبوده است بلكه تلخيص و تجميع 

آنها تا رسيدن به نظري واحد مطمح نظر بوده است.
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از نظر محتوايي و نظري، رصد فرهنگي ناظر بر شناخت، مقوله بندي و تعريف ابعاد 
چندگانه فرهنگ به قرار زير است:

يك  1- تاريخي  و  ديني  گرايشي،  ارزشي،  رفتارهاي  كه  فرهنگ  هويتي  بعد 
جامعه را نشان مي دهند؛

علم،  2- به  جامعه  يك  نگرش  نحوه  از  كه  فرهنگ  فن آورانه  و  معرفتي  بعد 
تكنولوژي و دست افزارهاي صنعتي و مادي حكايت مي كند؛

ابعاد مدني فرهنگ كه بازنماي سطوح روابط اجتماعي، هنجارها و قواعد  3-
حاكم بر زيستن جمعي انسان ها مى باشد؛

ابعاد عقالني فرهنگ كه نشانگر نگرش جامعه به دنيا، لذت ها و سختي هاى  4-
و  اقتصادي  كنش هاي  بر  حاكم  روح  كلي  به طور  و  روزمره  زندگي  در  آن 

سياسي روزانه است.
اين دسته بندي از مفهوم فرهنگ، بر امر شاخص شناسي رصد فرهنگي در اين 
نوشتار حاكم بوده است. اميد است با اين نگرش و البته تصحيح نقيصه هاي آن، امر 

ارزيابي و ارتقاى شاخص هاي فرهنگي در كشور مورد توجه و اهتمام قرار گيرد.
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