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 چکیده
ایران پیش و پس از انقالب  علی اسدی از متفکرین و صاحبنظران علوم اجتماعی و ارتباطات است که

توان  اسالمی را تجربه و مطالعه کرده است. در آثار به جا مانده از پنجاه و شش سال زندگی او می

منظومه فکریِ قابل توجهی را درباره توسعه ایران استخراج کرد. در این مقاله با مروری بر آراء 

ن گذار، تکنولوژی، ارتباطات، فرهنگ و ای اسدی، این نظرات در قالب مفاهیم توسعه، دورا توسعه

جانبه و با محوریت تکنولوژی را برای  شده است. اسدی الگوی توسعه همه بندی ماندگی دسته عقب

سوم،  های همراه توسعه برای کشورهای جهان داند. او علیرغم درک مسائل و آسیب ایران مطلوب می

ه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژیک بر معتقد است با قوه اجرایی قدرتمند باید مراحل توسع

اساس یک برنامه جامع استراتژیک محقق شود. نگرش او به توسعه تا حدی به رویکرهای خطی 

سنجد و معتقد است هر  توسعه نزدیک است و توسعه را با معیارهای جهانی و بهره از تکنولوژی می
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 مقدمه

اند  نام، نخبه و شناخته شده سال اخیر ایران، غالباً افرادی صاحب 011متفکرین حوزه توسعه در 

اند  مانی داشتهکه در زمانه خود، با توجه به شناختی که از مسائل جامعه ایران در آن برهه ز

اند بنا بر مبانی تفکری خود، راهی برای بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و  تالش کرده

مند است و برای توسعه  فرهنگی فراهم کنند. دکتر علی اسدی نیز از این دست نخبگان دغدغه

ست. او که در و سربلند جامعه ایران در زمینه تخصصی خود، نظرات قابل توجهی را ارائه کرده ا

شناسی، افکار عمومی، توسعه فرهنگی، تکنولوژی و هنرهای نمایشی  های ارتباطات، جامعه زمینه

های مطبوعاتی  ها و مصاحبه ای خود را در کتب، مقاالت، سخنرانی نظر است، آراء توسعه صاحب

سدی با مرور فراوانی بیان داشته است. در این مقاله پس از بیان مختصری از سوابق علمی علی ا

 بندی شده است. ای در برخی از آثارش، نظرات او بررسی و طبقه مضامین توسعه

از  0131وشش سالگی در سال  چشم به جهان گشود و در پنجاه 0100علی اسدی در سال 

جمعی انجام داد.  شناسی و وسایل ارتباط های جامعه دنیا رفت. او تحقیقات مختلفی را در زمینه

در دانشگاه پاریس دفاع کرد. کتاب « سینما در ایران»از تز دکتری خود با عنوان  0691در سال 

ازجمله تألیفات او است. همچنین دو پژوهش « ها در پشتیبانی توسعه فرهنگی نقش رسانه»

های اجتماعی در ایران، گزارشی از  های فرهنگی و نگرش گرایش»های  میدانی بزرگ با عنوان

های اجتماعی در ایران،  های فرهنگی و نگرش گرایش»و « 2311ل یک نظرخواهی ملی در سا

را نیز در پژوهشکده علوم ارتباطی و « 0131گزارشی از یک نظرخواهی در تهران در خردادماه 

مرکز تحقیقات »های او باید به تأسیس و مدیریت  توسعه ایران سامان داد. ازجمله فعالیت

، تأسیس و 0130تا  0103از سال « و و تلویزیون ایراناجتماعی و سنجش افکار در سازمان رادی

و اجرای  0190تا  0133از سال « مدیریت پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران»مدیریت 

 (.0169نگری درباره مسائل ایران اشاره کرد )سایت شارا،  هایی چون آینده طرح

 های تحقیق یافته

شده است. در ادامه  بندی علی اسدی مرور و دسته ای در این پژوهش افکار و رویکردهای توسعه

ها و راهبردهای موردتوجه علی اسدی در مسئله توسعه و توسعه  به تعاریف و مفاهیم، نگرش

 شده است. ایران پرداخته
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 توسعه و دوران گذار

داند را تعریف کرده  جای آثارش، ابعاد توسعه و آنچه او برای ایران، توسعه می اسدی در جای

هایی برای هدایت جامعه  مجموعه فعالیت»کند:  گونه تعریف می طور عام توسعه را این . او بهاست

)اسدی، « در جهت ایجاد شرایط مطلوب زندگی براساس نظام ارزشی موردپذیرش جامعه

داند که  شناسی توسعه(. همچنین او توسعه را فراگرد دگرگونی جامعه می ، از: جامعه32: 0196

وری نظام تولید و  رساند. توسعه در اقتصاد باعث بهره نامطلوب به وضع مطلوب میآن را از وضع 

شود. اساس توسعه اقتصادی بر افزایش سریع بازدهی است و صنعت  توزیع و تأمین نیازها می

های دیگر با کمترین نیروی انسانی بیشترین بازدهی را دارد. مبنای توسعه  بیش از همه زمینه

، از: مروری بر موانع 6: 0196و  21: 0101گذاری است )اسدی،  داز و سرمایهان اقتصادی بر پس

توسعه(. در حوزه اجتماع توسعه باعث فعال شدن نهادهایی برای  توسعه در کشورهای درحال

شود. در  غنی کردن زندگی اجتماعی، مشارکت بیشتر اعضای جامعه و احیای حقوق اعضا می

کند و میراث گذشتگان جامعه بارورشده و گسترش  یت بروز میفرهنگ افراد باسواد شده و خالق

شود. در سیاست، نهادهای تازه برای  تر می یابد و ارتباطات و اطالعات در جامعه گسترده می

شود  گیرند و نظام سیاسی بر این اساس بازسازی می مشارکت مردم در سرنوشت خود شکل می

توسعه(. همچنین او نوسازی  ه در کشورهای درحال، از: مروری بر موانع توسع6: 0196)اسدی، 

ها و رفتارهای فردی و جمعی و پیشرفت  را تحولی در نهادهای سیاسی و حقوقی، در نگرش

داند. نوسازی هم شامل تالش کشورهای در حال  تکنولوژی و رونق و شکوفایی اقتصادی می

ای از اعتقادات  هم مجموعه رشد برای تحقق رفاه، استقالل سیاسی و عدالت اجتماعی است که

شود و هم فراگردی است برای پیشرفت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که  و باروها محسوب می

هایی برای صنعتی شدن، توسعه کشاورزی، گسترش آموزش همگانی و تثبیت نظام  شامل برنامه

زها، موقعیت های اقتصادی، منابع، نیا ها، نظام سیاسی است. ازنظر اسدی به دلیل تنوع سنت

جغرافیایی کشورهای در حال رشد،، الگوهای رشد و توسعه هرکدام از کشورها متفاوت است 

 شناسی توسعه(. ، از: جامعه32: 0196)اسدی، 

از منظر اسدی گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن یا صنعتی یکی از آثار توسعه است. آثار 

سنتی به اقتصاد « بخورونمیر»گونی اقتصاد توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی شامل دگر

وری باال و در ابعاد اجتماعی، تبدیل بافت سنتی و ایستای اجتماع به بافت  پیچیده با بهره

: 0196دارای تحرک، مهاجرت و ایجاد زندگی شهری است )اسدی،  ٔ  پیچیده و درهم تنیده
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ن برخالف جامعه سنتی که شناسی توسعه(. همچنین آثار فرهنگی و آموزشی آ ، از: جامعه36

پذیری است  های بعدی و جامعه های قبل به نسل آموزش شامل انتقال الگوهای تجربه شده نسل

های گذشته برای حل  یافته تجارب نسل افتد، در جامعه توسعه و توسط نخبگان اتفاق می

بدون پذیری است که  مشکالت کافی نیست و آموزش نظامی کلیدی و جزئی از فراگرد جامعه

پذیر، جستجوگر و  گرا، نوگرا، انعطاف یافته عینی آن توسعه ممکن نیست. ذهنیت جامعه توسعه

شود و  های همگانی متکی می تدریج بر رسانه یافته به شکاک است. فرهنگ نیز در جوامع توسعه

، 93: 0196شود )اسدی،  از محدود تنگ نخبگان خارج و در همه سطوح جامعه اشاعه داده می

 شناسی توسعه(. جامعه از:

نوعی  او معتقد است این جامعه درحال گذار نیز خود دچار مشکالت و مصائبی است. او به

گوید که در این  کند و می اشاره می« ترانزیشن»اصطالح  دوگانگی ناشی از دوران گذار یا به

شود. در  یشود. این دوگانگی در همه وجوه دیده م حالت درواقع دو جامعه متفاوت ایجاد می

صورت دووجهی بودن کشاورزی و صنعت دستی و ماشینی، در زمینه سواد تفاوت  اقتصاد به

شود  سواد و در سطح زندگی، دو سطح شهرنشینی و روستایی دیده میجامعه باسواد و بی

های جوامع مدرن و برخی جوامع جهان  ترین آسیب (. اسدی یکی از جدی3: 0193)اسدی، 

جامعه از برون هدایت »داند. او با استفاده از مفهوم  را ازخودبیگانگی می سوم و درحال گذار

داند. در  ها می شده رایزمن، احساسات و افکار عمومی شهروندان این جوامع را ناشی از رسانه

ها چه در کار و چه در فراغت  چنین شرایطی خالقیت و زایش از بین رفته و انسان

ه ازخودبیگانه اوقات فراغت فرصت مصرف بیشتر است نه اند. در این جامع ازخودبیگانه

زند. او  آفرینندگی و روش تولید و کار نیز به بیگانه شدن انسان از خود و شیءوارگی او دامن می

ازدحام، کمبود مسکن، »یافته را که سرشار از  اساساً زیست امروزی انسان در شهرهای توسعه

نبود اخالق و گسترش خشونت و »، «زیست یطسروصدا، آلودگی، تنهایی، جدایی از مح

داند. او معتقد است شهرها برای صنعت و تجارت  است را منشأ ازخودبیگانگی می« بزهکاری

سازی شیوه  ها هم با یکنواخت اند و نه زندگی اجتماعی؛ همچنین تکنولوژی و رسانه شده ساخته

برخی از این تضادها »گوید:  یط میکنند. اسدی در نقد این شرا زندگی این مسئله را تشدید می

های آن هم در امان نیستند  ناپذیر است و از عوارض و آسیب برای کشورهای جهان سوم اجتناب

( و در 3: 0193)اسدی، « ها به حداقل برسد ولی به نظر من باید تالش شود که این شکاف

و « آموزی دست»د بجای ها بای رفت از این شرایط رسانه کند برای برون جایی دیگر اشاره می
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ای  سویه رسانه های مبادله فکر و تجربه و ارتباط دوسویه را جایگزین روند یک القای فکر، روش

نمایند و به تقویت و حفظ هویت فرهنگی و ایجاد خالقیت در هویت ملی و تعالی بپردازند 

 ، از: راهی برای گریز از ازخودبیگانگی(.06: 0199)اسدی، 

جانبه و در همه  ایران پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق، بر توسعه همهاسدی در توسعه 

های جنگ بلکه آنچه در آن پیش از جنگ نیز عقب  تنها ساختن ویرانه کند. نه ابعاد تأکید می

جانبه،  (. او در تدوین برنامه توسعه همه3: 0193ایم )اسدی،  ایم یا تأخیر و غفلت کرده بوده

کنترل و نفوذ و  ها و موانع غیرقابل آوری اطالعات، بررسی محدودیت معتعیین اهداف اساسی، ج

(. اسدی راه رسیدن 9: 0193داند )اسدی،  های مختلف رسیدن به هدف را از عناصر الزم می راه

های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و  ریزی استراتژیک در عرصه به توسعه را برنامه

که در آن علم و تکنولوژی ادغام شده باشد. او هدف  داند طور هماهنگ می فرهنگی، به

داند که باید وضعیت کشور را در  ریزی استراتژیک را ارائه دورنمایی از فراگرد توسعه می برنامه

های تکنولوژی  قدر منعطف باشد که با دگرگونی ها نشان دهد و در عین حال آن همه زمینه

 : استراتژی توسعه تکنولوژی، چرا و چگونه؟(.، از01-9: 0196انطباق داشته باشد )اسدی، 

داند و  توسعه بسیار جدی می البته او تنگناهای ناشی از توسعه را برای کشورهای درحال

مانده  معتقد است توسعه امری دو سویه است که از یکسو بیانگر آرزوها و رؤیاهای جوامع واپس

ها،  ثباتی ها، بی ها، ازخودبیگانگی خوردگیها، سر و فقیر و از سوی دیگر منشأ بسیاری از ناکامی

شناسی  ، از: جامعه30: 0196های اجتماعی و فرهنگی )اسدی،  ها، تضادها و دوگانگی وابستگی

دهد توسعه به معنای صرف اقتصادی آن  توسعه(. ازنظر او تجربه کشورهای جهان سوم نشان می

، شکاف بین شهر و روستا، گسترش تنها موجب رفع مشکالت نیست بلکه فقر، شکاف طبقاتی نه

های سیاسی و اجتماعی و  زیستی، بحران های مختلف محیط ساالری، آلودگی دیوان

(. 3: 0193کند که نتیجه توسعه نامتوازن است )اسدی،  های دیگری را نیز ایجاد می نابسامانی

یی هم مثبت و کند که همین مسئله دارای پیامدها زند و بیان می اسدی شهرنشینی را مثال می

هم منفی است. مواردی چون آزادی، دسترسی به انواع تفریحات، بهداشت و اطالعات از عوامل 

کمربند فقر »وری، سطح فرهنگ و آگاهی و اقتصاد در روستاها، ایجاد  مثبت و پایین آمدن بهره

ای رو در اطراف شهر ازجمله عوامل منفی هستند. کشوره« آبادها و بدبختی و زندگی در حلبی

« قاعده شهرنشینی بی»شوند که به این پدیده  آسا به شهرها مواجه می به رشد با مهاجرت سیل

شناسی توسعه(. نهایتاً اسدی برای حل این دوگانگی و  ، از: جامعه91-36: 0196گویند )اسدی، 
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ا ب»داند که  شکاف راهکار درست را استفاده از تجربه گذشتگان، برداشت جدیدی از توسعه می

 (.3: 0193منطبق باشد )اسدی، « های ملی و بومی ها و خصلت ویژگی

 توسعه و تکنولوژی

داند. او معتقد  جهان امروزی را ناشی از پیشرفت تکنولوژی می اسدی انسان خردورز و زیست

است این جهش به دلیل علم تجربی، تکنولوژی و مدیریت عقالیی شکل گرفته و نهایتاً با تسلط 

ت به واژگونی رابطه انسان و طبیعت رسیده است و انسان از مرحله تکامل زیستی بشر بر طبیع

به تکامل عقلی و فکری نائل آمده تا انسان به انسانِ خردورز تبدیل شود. تکنولوژی ناشی از نیاز 

انسان است و تحوالت آن با تحوالت انسان همسو است و این مسیر موجب خلق جهان تازه 

شود. البته همانگونه که تکنولوژی  به آن اشاره می« تکنوسفر»که با واژه  شود برای انسان می

رفاه، فرهنگ، آگاهی و قدرت را برای انسان به ارمغان آورده است از سوی دیگر وحشت، اسارت، 

زیست و اجتماع را نیز ایجاد کرده. این انسان است که از آن برای حل  آلودگی و ویرانی محیط

، از: مروری 3: 0196گیرد یا بلعکس برای مقاصد باطل )اسدی،  بهره می مشکالت، فقر و جهل

توسعه(. اما در آخر اسدی انسان امروز را ناگزیر از پیش  بر موانع توسعه در کشورهای درحال

رفتن، کاوش کردن، شناختن، محاسبه کردن و ساختن تکنوسفر یا همان جهان تکنولوژیک 

ذهن طراح، نوآور و خالق و همچنین تفکر استراتژیک نیاز  داند، ساختن این جهان به خود می

 ، از: استراتژی توسعه تکنولوژی، چرا و چگونه؟(.3: 0196دارد )اسدی، 

گیری از آن است. از نظر اسدی جهان  ای اسدی، تکنولوژی و بهره محور اصلی تفکر توسعه

( توسعه. علم روابط بین 1و  ( تکنولوژی2( علم، 0امروز مبتنی بر سه فراگرد شکل گرفته است: 

سازد و این دگرگونی روابط توسعه  کند، تکنولوژی آن روابط را دگرگون می ها را کشف می پدیده

مانده را جهش علم و  دهد. او دلیل تقسیم کشورها به دو قطب پیشرفته و واپس را شکل می

صورت سلطه بر  به های نوزده و بیست داند که در قرن تکنولوژی در اروپای قرن هجدهم می

، از: مروری بر موانع توسعه در کشورهای 9: 0196کشورهای آسیا و آفریقا بروز کرد )اسدی، 

 توسعه(. درحال

جانبه اجتماعی،  دهد که عالوه بر اهمیت توسعه همه هشدار می 91او در اواخر دهه  

از توسعه فرهنگی و پذیر نیست. او پیش  سیاسی و فرهنگی، توسعه بدون علم و تکنولوژی امکان

داند )اسدی،  دهی و مدیریت را محور اصلی توسعه می سوادی، تکنولوژی، علم، سازمان حل بی

دهد که با تقویت توان جسمی و  (. او معتقد است تکنولوژی به بشر این امکان را می9: 0193



 07 ای دکتر علی اسدی توسعه ارتباطات، فرهنگ و توسعه؛ مروری بر آراء  

 

 

تکنولوژی  اش، از مرحله تکامل زیستی به مرحله تکامل فکری و عقلی برسد. رابطه میان فکری

یافتگی یک کشور نیز  ای مستقیم است. همچنین معیار توسعه و تحول اجتماعی و توسعه رابطه

، از: تکنولوژی و توسعه 00: 0196از منظر اسدی میزان استفاده از تکنولوژی است )اسدی، 

 اقتصادی و اجتماعی(.

ضرورتی ندارد »نکه هایی را فراهم آورده است؛ ای های ارتباطی فرصت به نظر او تکنولوژی

توان از انباشت دانش جهانی بهره گرفت، مطالعه تجربه  و می« چرخ را از نو اختراع شود

توان  های موجود در بازار جهانی می دهد، از تکنولوژی کشورهای صنعتی خطاها را کاهش می

ده های علمی کشورهای پیشرفته بدون طی مراحل قبلی استفا توان از جهش استفاده کرد، می

 ، از: تکنولوژی و توسعه اقتصادی و اجتماعی(.02: 0196برد )اسدی، 

افزایی متصور است و همانگونه که توسعه را ناشی  ای هم اسدی میان تکنولوژی و توسعه رابطه

، از: 1: 0196داند )اسدی،  داند، تکنولوژی را نیز حاصل پژوهش و توسعه می از تکنولوژی می

توسعه(. او چهار عامل اساسی برای دستیابی به توسعه  کشورهای درحال مروری بر موانع توسعه در

. عامل فنی 0. نیروی انسانی و 1. اطالعات، 2. سازماندهی، 0شمارد:  تکنولوژی را چنین برمی

دهی در جهت مدیریت و تربیت مدیرانی دانا و الیق است. عامل اطالعات  )ابزار(. عامل سازمان

ادی، اجتماعی و فرهنگی و اتخاذ تصمیم است. نیروی انسانی دارای برای فعالیت علمی، اقتص

 (.9: 0193مهارت فنی نیز در جهت پیوند نظام آموزشی و تولید مورد اهمیت است )اسدی، 

، از: 9: 0196داند )اسدی،  او عدم درک اهمیت علم و تکنولوژی را ضعف ایرانِ عصر خود می

عنوان موتور  ای بر تکنولوژیک به ه؟( همچنین تأکید ویژهاستراتژی توسعه تکنولوژی، چرا و چگون

دلیل عدم توفیق ما در گذشته این بود که تکنولوژی را »محرکه توسعه دارد و معتقد است 

: 0193)اسدی، « عنوان یک عامل استراتژیک در توسعه اقتصادی موردتوجه و تأکید قرار ندادیم به

گذاری در زمینه تکنولوژی، تنگنای مفهومی  ا بر سر سیاستترین مانع و تنگن (. در این نگاه مهم9

در مفهوم استراتژی و تفکر استراتژیک است. مانع و تنگنای دیگر مفهوم اطالعات است که هر نوع 

ریزی  ریزی منوط به وجود و پردازش آن از وضعیت موجود است و بدون آن هیچ برنامه برنامه

 ، از: استراتژی توسعه تکنولوژی، چرا و چگونه؟(.01-9: 0196مقدور نخواهد بود )اسدی، 

او معتقد است این موانع و تنگناها عامل ایجاد معضالتی است، مواردی از قبیل عدم 

سنجی و تصمیمات سطوح باال توسط مسئولین، وابستگی به  های بلندمدت و اولویت ریزی برنامه

های  توسعه، بحران شورهای درحالها برای بازارهای ک کشورهای صاحب تکنولوژی و رقابت آن
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های ارتباطی،  مالی و انرژی در سطح جهان، عدم وجود ضوابط الزم برای گسترش تکنولوژی

های  کمبود مراکز پژوهش و ارزشیابی، کاربردی نبودن دانش موجود و عدم هماهنگی

گذاری، عدم تعهد به مسائل تکنولوژی، تنگناهای ناشی از برخورد مردم با  سیاست

های جدید و مسائل مربوط به نبود مهارت و تخصص استفاده از تکنولوژی )اسدی،  کنولوژیت

 ، از: تکنولوژی و توسعه اقتصادی و اجتماعی(.02: 0196

رفت از شرایط فعلی، توسعه  توسعه را برای برون ترین اقدام کشورهای درحال او مهم

، از: تکنولوژی و توسعه 00: 0196داند )اسدی،  تکنولوژی و آن را کلید اصلی توسعه می

های  ریزی در زمینه تکنولوژی را در سه حوزه تکنولوژی اقتصادی و اجتماعی(. اسدی برنامه

کند که باید با ارزشیابی نیازها و بازنگری و کنترل  بندی می وارداتی، بومی و صادراتی تقسیم

سعه اقتصادی و اجتماعی(. او ، از: تکنولوژی و تو02: 0196مورد بررسی قرار گیرند )اسدی، 

های  ریزی استراتژیک تکنولوژی را تصویر جامعی از آینده تکنولوژی کشور برای دستگاه برنامه

های تکنولوژی،  گذاری در زمینه داند و از آن برای سرمایه ریز می گذاری و برنامه سیاست

جتماعی، تعیین انواع و ا-های اقتصادی نیازهای فنی، چارچوب ادغام تکنولوژی با برنامه پیش

های مختلف  های وارداتی خارجی و تولید داخل و تعیین میزان توسعه بخش میزان تکنولوژی

کند و همچنین ابزارهای مستقیمی چون بازار تکنولوژی  ها استفاده می تکنولوژی و مراحل آن

دهایی داخل و ابزارهای غیرمستقیمی مثل محدودیت واردات و کنترل قیمت و همچنین نها

ریزی استراتژیک تکنولوژی  های علوم، دارایی و بانک مرکزی را در تحقق برنامه چون وزارتخانه

هایی  زا کردن تکنولوژی در ایران را از مسیر تمرکز بر حوزه شمارد. اسدی مسئله درون مؤثر می

و  های بازار های طبیعی، فنی و موقعیت جغرافیایی، زمان و محدودیت خاص، بنا به ظرفیت

ای از تکنولوژی متصور  صورت اساساً موفقیتی را در هیچ حوزه داند و در غیراین منابع ممکن می

صورت قانون،  کند این برنامه تا زمانی که در مجلس تصویب نشده و به عالوه تأکید می نیست. به

تری  و قویتر  های جامع االجرا نباشد کارایی ندارد. اسدی معتقد است ایران نیازمند سیاست الزم

کند و باید در برابر این قبیل مسائل  های بیشتری ایجاد می است که البته به دنبال خود مقاومت

گونه  ، از: استراتژی توسعه تکنولوژی، چرا و چگونه؟(. این01-9: 0196ایستادگی کرد )اسدی، 

 کند. رسد او از ایده یک قوه اجرایی قدرتمند و مقتدر طرفداری می به نظر می
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 سعه و تحول ارتباطاتتو

های قدیمی شده  های تکنولوژیک در امر ارتباطات موجب تکامل تکنولوژی به نظر اسدی پیشرفت

است. دسترسی نویسندگان و پژوهشگران به حجم باالی اطالعات برای نویسندگان در امر تولید 

طالعات را ساده ها دسترسی به ا مطبوعات و کتاب نقش داشته است. او معتقد است این تکنولوژی

شده را نیز افزایش داده است  آوری و سرعت آن را چند برابر کرده و همچنین اعتبار اطالعات جمع

و نهایتاً این توسعه تکنولوژی به دلیل افزایش حجم اطالعات موجب تحوالت بنیادین در طرز تفکر 

با کامپیوتر را الزمه شود. اسدی توجه ویژه به این تحوالت و یادگیری کار  و تحوالت ذهنی می

داند. او علیرغم توجه به تحوالت جدید در صنعت چاپ و  سومی می پیشرفت برای کشورهای جهان

ها الکترونیک جدید جای چاپ را خواهد گرفت و در  الکترونیک شدن آن، معتقد است تکنولوژی

داند که  را این میترین ویژگی انقالب ارتباطی  زند. او مهم کنفرانس را مثال می این مورد تله

کند که  راحتی امکان تبدیل عالئم، حروف و اعداد را به همدیگر ایجاد می های موجود به تکنولوژی

های کالمی آن را باعث برطرف  شود. اسدی با اشاره به تکنولوژی ای می باعث تولید آثار گسترده

ای  های ماهواره مورد تکنولوژیداند. در  المللی یعنی تفاوت زبان می شدن مانع اصلی ارتباطات بین

شناسی، کشاورزی و ... و  اطالعاتی و تحول در هواشناسی، کیهان-ها را در انقالب ارتباطی نیز آن

جهانی عاملی  ٔ  رسانی خبری در افزایش سرعت انتقال اخبار و ایجاد شبکه همچنین در اطالع

 (.02-01: 0199داند )اسدی،  اساسی می

های  و با توسعه تکنولوژی 2111معتقد بود پس از سال اسدی در زمان زیست خود 

« کره زمین در تور مشبکی از ارتباطات از راه دور»شود که  ای می ارتباطی جهان وارد مرحله

پوشیده شده و حاصل این انقالب یکپارچه شدن تمام کره زمین را در یک نظام اطالعاتی واحد 

 (.03: 0199خواهد بود )اسدی، « ای و جهانی آغاز تمدن سیاره»جدید است و 

 توسعه و فرهنگ

با تأکید بر زایش و « ها در پشتیبانی از توسعه فرهنگی نقش رسانه»اسدی در کتابش به نام 

های اجتماعی افراد  آفرینش فرهنگی، توسعه فرهنگی را آفرینندگی و نوزایی بر پایه مشارکت

که در « گانه توسعه فرهنگی جهات سه»( همچنین او در سخنرانی 01: 0133داند )اسدی،  می

فراهم آوردن »کند:  چنین تعریف می ، توسعه فرهنگی را این0139ز در سال همایش شیرا

گونه توسعه را  او این«. امکانات آفرینندگی فرهنگی و هنری بر پایه مشارکت تمامی افراد جامعه
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نیاز توسعه فرهنگی است، دوم  داند. اول توسعه اقتصادی که پیش مقدمه کلی می 1دارای 

سازی و سوم  ر و گسترش مشارکت خالقانه افراد مختلف در فرهنگتعمیم مفهوم فرهنگ و هن

ریزی دولت و فراهم کردن امکانات توسعه فرهنگی است  سیاست فرهنگی به معنی برنامه

 (.066: 0139)اسدی، 

شدت تحت تأثیر پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات  به بیان اسدی فرهنگ جوامع امروزی به

تنیده از عوامل  ای پیوسته و درهم نظام فرهنگی را پدیدهاست. او زایندگی و آفرینندگی 

عنوان موضوع  افزاری پیام و نقش انسان به رسانی و نرم افزاری، تکنولوژی پیام سخت

داند که دارای رابطه دیالکتیکی و دوَرانی هستند و  سازی پیام در بستر جامعه می فرهنگ

ست و خود تجلی آفرینندگی و خالقیت در کند. تکنولوژی تسهیلگر پیام ا همدیگر را خلق می

 ، از: تبادل نابرابری در فرهنگ کنونی جهان(.9: 0196جامعه )اسدی، 

های ارتباطی را تغییردهنده در مفاهیمی چون مکان، زمان و حتی  اسدی توسعه تکنولوژی

مفاهیم تحول نظام ارتباطات و اطالعات در قرن بیستم تمام »گوید:  داند، او می بینی می جهان

مربوط به شناخت و تفکر انسان، مانند مفهوم زمان، مکان، علیت و ... را دگرگون کرده، به دنبال 

های  و با پیشرفت تکنولوژی« های بشری به ارمغان آورده است بینی ای از جهان آن گستره تازه

ادامه این ارتباطی و اطالعاتی انسان توانسته است از تنگناهای مکان و زمان عبور کند و در 

 (.6: 0199یافته است )اسدی،  های انسان نیز گسترش عبور تصورات و برداشت

کند که فرهنگی که  لوهان بیان میاو با تأیید و تفسیری از ایده دهکده جهانی مارشال مک 

تا پیش از انقالب ارتباطات محدود به زمان و مکان بوده است اکنون با سرعت نور در قالب پیام 

شود و در حال دگرگون شدن است. این دهکده در عین  ای به نقطه دیگر منتقل می از نقطه

در عین نزدیک شدن از هم »شده از عناصر مختلفی است که  وحدت و کوچکی، متکثر و تشکیل

، این یعنی جهان آینده با مشارکت «شوند شکل شد، ناهمگون می دور و در عین هم

داند  گیرد. اسدی فرهنگ را موجودی پویا می کل میها و نه یک فرهنگ مسلط ش فرهنگ پاره

دار بودن، هویت خود  که همیشه در حال فروپاشی یا بازسازی است ولی درهرحال به دلیل ریشه

شود انقطاع آن از محیط است  ماند. آنچه باعث مرگ یک فرهنگ می کند و زنده می را حفظ می

رهنگی جهان(. اسدی در عصر شکوفایی رادیو و ، از: انقالب ارتباطات و آینده ف6: 0196)اسدی، 

های جمعی را در آفرینش فرهنگ مؤثر  زیسته و بیش از هر چیز، این رسانه تلویزیون می

های گروهی رادیو و تلویزیون در جریان توسعه فرهنگی  از میان رسانه»داند. او معتقد است  می
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عت انتقال پیام و از طرف دیگر به طرف دارای پوشش وسیع و سر تری دارد زیرا ازیک نقش مهم

واحد به سبب سهولت استفاده تأثیر پیام را  خاطر استفاده از حواس بینایی و شنوایی درآن

 (.3: 0131)اسدی، « دریافت آن نیاز چندانی به سواد ندارد»و « کنند بیشتر می

داند که  می اسدی فرهنگ ایران را از دیرباز زاینده، مستعد و تأثیرگذار بر فرهنگ جهانی

درنتیجه نظام فرهنگی غرب که به مرحله »البته در دوران جدید این زایایی دیگر وجود ندارد و 

دهد تا پیام بگیرد.  بیشتر به ما پیام می« زایش و آفرینش رسیده است در این دیالوگ فرهنگی

عاتی است علت این امر هم عبور غرب از مرحله مقدماتی زایش و رسیدن به مرحله جامعه اطال

وری رسیده است. این جهش  سازی به نهایت توان تولید و بهره سازی و پیام و در آن فرهنگ

توسعه شکل نگرفته  مغزی و اطالعاتی که ناشی از انقالب اطالعاتی است در کشورهای درحال

 ، از: تبادل نابرابری در فرهنگ کنونی جهان(.3: 0196است )اسدی، 

کند، اول فرهنگ سنتی یا  بندی می را در دودسته تقسیماسدی فرهنگ جامعه ایرانی 

شود و  وپرورش تغذیه می هایش از سیستم آموزش کالسیک که فرهنگی است متجانس و ارزش

بندی شده  ای منظم و طبقه کنیم در شبکه دانیم و از سنت دریافت می تمام آنچه ما از پیش می

ی ایجاد شده است فرهنگ توده مردم است های جمع قرار دارد. نوع دوم که با گسترش رسانه

شده از مفاهیم غیر مرتبط و نامتجانس  بوده و تشکیل« موزاییکی»یا « وبرهم درهم»که فرهنگی 

تافلری است. در آن نه رهنمونی وجود « وار ذهن توده»و در جهت همسان کردن رفتار و ایجاد 

پاره و کوچک است.  های پاره ای؛ اجزاء آن ناشی از شناخت دارد و نه شبکه نظم دهنده

های جمعی هستند و فرقشان با مردم عادی، استعداد  سازان این نوع فرهنگ در رسانه فرهنگ

آفرینش و فکر فعال و قدرت نوآوری است. آثار آفرینندگان هنری و ادبی از فرهنگ توده برای 

در حافظه جمعی  نظران برند و پس از نقد توسط روشنفکران و صاحب ایجاد خالقیت بهره می

ها و مراکز اطالعات فرهنگی و هنری  ها بایگانی ها، موزه شود که شامل کتابخانه جامعه ثبت می

ها و اطالعات  وسیله داده شان بنا کردن آینده به نظران که وظیفه هستند. از طرف دیگر صاحب

گیرند و  یون( قرار میها )رادیو و تلویز هنری، علمی، فنی یا سیاسی است نیز در برخورد با رسانه

ای بر ذهن آفرینندگان  ها به شکل صنعتی شده گردد که پیام رسانه ای ایجاد می نهایتاً مدار بسته

 (.9-3: 0131و  211-066: 0139کند )اسدی،  گذارد و فرهنگ موزاییکی را بازتولید می اثر می

خواهند شد. به نظر او  تر ها در آینده هرچه غیرهمگانی اسدی بر این اعتقاد است که رسانه

ها  در جهان فراصنعتی با شتاب گرفتن گردش اطالعات به دلیل تنوع و غیرهمگانی شدن رسانه
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یابد )اسدی،  ها افزایش می دوام فرهنگ موزاییکی که شامل تصاویر کوتاه است، حجم و تنوع آن

دموکراسی، فردگرایی (. علیرغم اینکه او افکار عمومی را حاصل دنیا جدید و سه پدیده 6: 0199

( اما 3-9: 0136پندارد )اسدی،  داند و وجود ارتباطات متقابل را الزمه آن می و ارتباطات می

های کابلی را  کند. اسدی تلویزیون ها را در متکثر شدن و شخصی شدن ترسیم می آینده رسانه

دهی پیام شریک  شکل داند، به نظر او این روند مخاطبان را در های می نمودی از این نوع رسانه

ها را متناسب با ذوق و سلیقه، حرفه و تخصص مخاطبان خواهد کرد.  های رسانه کند و برنامه می

این تغییر باعث از بین رفتن هنجارهای مشابه و طرز تفکر یکسان شده و تنویر افکار عمومی 

 ی جهان(.، از: انقالب ارتباطات و آینده فرهنگ00: 0196و  01: 0199شود )اسدی،  می

داند.  ها می اسدی سیاست درست فرهنگی را ایجاد فضای مناسب برای دیالوگ بین فرهنگ

کننده  مدت به دلیل عدم زایندگی مصرف تر در کوتاه های ضعیف ها، فرهنگ فرهنگ در جهان پاره

شوند ولی در درازمدت زاینده خواهند بود و به فعلیت رسیدن توان بالقوه آن، فرهنگ  می

ماند و این  زی خواهد شد. فرهنگ در مبادله، ارتباطات و انتقال است که زنده و زاینده میبازسا

دهند. فرهنگ چون یک سیستم دارای دو گرایش  مبادالت تجربه جدید جهانی را شکل می

حفظ و انتقال است، حاصل اولی هویت و حاصل دومی پیشرفت است و باید این دو با یکدیگر 

، از: انقالب ارتباطات و آینده فرهنگی جهان(. اسدی با 00-01: 0196دی، در تعادل باشند )اس

فریبانه،  . سیاست فرهنگی عوام0 ٔ  دسته 3های مختلف به  های فرهنگی در نظام تقسیم سیاست

. سیاست 3گرا و  . سیاست فرهنگ0. سیاست فرهنگی طبقاتی، 1. سیاست فرهنگی جزمی، 2

داند  ترین سیاست برای توسعه فرهنگی می بهترین و مناسب ها را پویایی اجتماعی، آخرین این

های جمعی دارای پویایی  سازی و بازنمایی تمام و کمال جامعه در رسانه چراکه عالوه بر فرهنگ

 (.3: 0131و سرعت در آفرینش فرهنگی است )اسدی، 

شکل کند و م جمعی دوران خویش را نقد می ( و وسایل ارتباط0132اسدی سینما )اسدی، 

ها و همچنین عدم  ها را عدم شناخت درست مخاطب و نیازهای حال و آینده آن اساسی آن

داند.  ها می سازی جامعه و حتی انفعال و واکنشی بودن آن سازی و آماده پیشرو بودن در فرهنگ

این مسئله ریشه در ناآشنایی با دانش ارتباطات و فقیر بودن این دانش در ایران دارد. او معتقد 

های  ها و دگرگونی صورت ارگانیک خود را با حرکت است نظام ارتباطی ایران نتوانسته است به

جامعه امروز ایران و تحوالت فرهنگی آن منطبق کند و این دلیل اصلی عدم تأثیرگذاری بر 

 ، در میزگرد ارتباطات و اطالعات(.09-03: 0196مخاطبان است )اسدی، 
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ی در تجهیز، آموزش، بسیج کردن نیروی انسانی، ترویج جمع از نظر اسدی وسایل ارتباط

ورسوم تازه و ایجاد روابط نوین انسانی خصوصاً در امر توسعه اقتصادی و مواردی چون  آداب

(. او در 11: 0101سوادی بسیار مؤثر هستند )اسدی،  کشاورزی، صنعت آموزش و مبارزه با بی

هزار  ر استان یزد و یکی پژوهشی با پنج( با شرح دو پژوهشش، یکی د0139همایش شیراز )

های جامعه سنتی ایران چگونه  ها در جهت دگرگونی ارزش کند که اثرات رسانه نفر، بیان می

ها را  ، رسانه0691و فردریک فرای در  0630های دانیل لرنر در  است. او با استناد به پژوهش

عتقد است در ایران ارتباط خیلی داند و م عامل نوسازی فکری و تحول فرهنگی و اجتماعی می

توانند از نظر تغذیه  تردید می ها بی ها و سواد وجود دارد و رسانه نزدیکی بین استفاده از رسانه

(. اسدی با بررسی 231-233: 0139فرهنگی و نوسازی فکری بسیار مؤثر باشند )اسدی، 

ضعیت تحکیم یا تضعیف روابط های ایرانی توضیحاتی را در مورد و تأثیرات تلویزیون بر خانواده

کند و نهایتاً معتقد است  خانوادگی، اثرگذاری آن بر کودکان، پرخاشگری، خشونت و ... ارائه می

گرایی و مد بر اقتصاد مؤثر بوده در گسترش دانش و آگاهی و ارتقای  تلویزیون با ترویج مصرف

 (.0130سطح فرهنگ در جهت توسعه نقش دارد )اسدی، 

سو و موج  باور دارد که اکنون در مواجه با دو موج توسعه و صنعتی شدن از یکالبته او 

خواهانه بر مبادله  اطالعاتی و ارتباطی شدن از سویی دیگر این امر مشکل شده است اما او، تحول

دوسویه فرهنگی برای ایجاد زمینه جهش صنعتی و تکنولوژیک و جهش اطالعاتی و خالقیت در 

ایم و نظام  هایی را که به ذهن خود تحمیل کرده وبست و معتقد است باید چفتفرهنگ تأکید دارد 

ای تحویل  ها را کلیشه های خالق ذهن های غلط که بجای روش وپرورش و یادگیری بسته آموزش

 ، از: تبادل نابرابری در فرهنگ کنونی جهان(.1: 0196دهد کنار بگذاریم )اسدی،  جامعه می

 ماندگی عقب

یافته  های بنیادین جوامع توسعه سومی و تفاوت ماندگی جوامع جهان ضیح علل عقباسدی در تو

یافته و  توجهی دارد. از منظر او تفاوت اساسی میان جامعه توسعه توسعه آراء جالب و درحال

اندوز است و توان خلق و ابداع دارد و دومی دچار  توسعه این است که اولی جامعه دانش درحال

های  تنها از پیشرفت ولوژی و فاقد توانایی خلق و ابداع. کشورهای جهان سوم نهفقر دانش و تکن

اند بلکه، این امر باعث ایجاد شکافی به نام شکاف شمال و جنوب شده  مند نشده تکنولوژی بهره

آمیز است. اسدی یکی از  شود که فاجعه یافته بیشتر می ها کشورهای توسعه است که با پیشرفت

توسعه را ایجاد چرخه باطل فقر و جهل  ماندگی در کشورهای درحال امل عقبترین عو اساسی
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کند. او به این چرخه انفجار  آفریند و جهل دوباره فقر را بازتولید می داند. فقر، جهل می می

کند که خود دلیل دیگری برای فقر است. او معتقد است  جمعیتی عصر حاضر را نیز اضافه می

گیری  جانبه و بسیج عمومی جامعه در جهت ریزی همه از طریق برنامهکه این دور باطل تنها 

که تحولی در تمام سطوح و « کننده خودسازی و اشاعه روح علمی و ایجاد نهادهای تسهیل»

یافته، منابع طبیعی بهینه  شود. از این طریق تولید افزایش نهادها ایجاد کند شکسته می

ترین ابزار برای رسیدن به  شود. تکنولوژی مهم می شده و توسعه سازماندهی و مدیریت مصرف

، از: مروری بر موانع توسعه 1-3: 0196زا شود )اسدی،  این اهداف است و باید تکنولوژی درون

 توسعه(. در کشورهای درحال

ماندگی در نگاه اسدی، نرخ رشد جمعیتی باال در کشورهای  یکی دیگر از عوامل عقب

، از: تکنولوژی و توسعه اقتصادی و اجتماعی(. ساختار 00: 0196توسعه است )اسدی،  درحال

جمعیتی این کشورها دارای اکثریت جمعیت فقیر، اقلیت ثروتمند و طبقه متوسط معدود و 

کنند و  تأثیر بر سیاست است که چند شهر بزرگ دارند و بیشتر جمعیت در روستاها زندگی می بی

یی است اشتغال دارند و قدرت سیاسی در دست به کشاورزی یا صنعتی که در مراحل ابتدا

ها، باورها و  نخبگان سنتی یا نظامیان است. در این جوامع عالوه بر ساختار سنتی، نظام ارزش

عنوان  ها نیز سنتی است. تقدیرگرایی، پذیرش وضع موجود، عادت به شیوه زندگی فعلی به نگرش

ها  د و طرد آن و تالش برای انتقال این سنتبهترین شیوه زندگی، وحشت از هر چیز ناآشنا و جدی

 شناسی توسعه(. ، از: جامعه33: 0196های این جوامع است )اسدی،  به نسل بعدی ازجمله ویژگی

اند از:  مانده موردتوجه دارد که عبارت البته او موانع دیگری را نیز برای توسعه در جوامع عقب

های اطالعاتی و  . فقدان نظام2مند نبودن از آموزش  سوادی و بهره ویژه بی . تنگناهای فرهنگی به0

. عدم دسترسی به تکنولوژی و 1آوری، انباشت و پردازش اطالعات  نداشتن نظامی برای جمع

. نامناسب بودن نهادها یا کهنه و سنتی بودن 1های الزم برای استفاده از آن  فرهنگ و مهارت

. علیرغم 0توسعه(  توسعه در کشورهای درحال ، از: مروری بر موانع6-1: 0196ها )اسدی،  آن

. عدم تربیت 3صورت مؤثر  برداری از منابع طبیعی به وجود منابع اولیه غنی، عدم حفظ و بهره

 ، از: تکنولوژی و توسعه اقتصادی و اجتماعی(.00: 0196نیروی انسانی ماهر و کاردان )اسدی، 

نگاری  ماندگی روزنامه رسی علل عقبدر میزگردی به بر 91ها دهه  همچنین اسدی در سال

مطبوعات ایران که خود « کالف سردرگم»پردازد و ریشه مشکالت و  و مطبوعات ایران می

ها است را در مسئله سواد و محدود بودن مخاطبین باسواد،  های رسانه ماندگی نمودی از عقب
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مسئله پراکندگی و فرهنگ شفاهی موجود در جامعه و عدم تمایل به مطالعه و فراگیری آن، 

ها در اقصی نقاط آن، عدم وجود زمینه رشد  گستردگی کشور و کندی سرعت توزیع روزنامه

سیاسی و فرهنگی و محدودیت فضای سیاسی، عدم وجود آزادی بیان عقاید و خودسانسوری، 

نگاران، جدایی بین ملت و دولت، غیرمستمر و مقطعی بودن  حمایت شغلی از روزنامه عدم

، 03-0: 0196داند )اسدی،  ها و غالباً فعالیت وابسته به حزب و غیرمستقل می روزنامه فعالیت

 نگاری در ایران(. در میزگرد روزنامه و روزنامه

 گیری نتیجه

ای منسجم و دارای  ای علی اسدی را منظومه توان آراء توسعه های این تحقیق می براساس یافته

های عمیق و وسیع  گیری از پژوهش ه خود با بهرهها تئوریک دانست. او در زمان بندوبست

اجتماعی و همچنین مطالعات مختلف در زمینه افکار عمومی ایرانیان نظریاتی بسیار نزدیک به 

های ارتباطات و  وپرداخته کرده است. اسدی که در زمینه واقعیت جامعه و عینیت موجود ساخته

ریزی  جانبه و بر مبنای برنامه ی همهنظر است توسعه ایران را امر علوم اجتماعی صاحب

های مختلف  های فناوری همساز باشد. تکنولوژی در زمینه داند که با پیشرفت استراتژیکی می

کلید حل مسائل او است و از عدم درک این مسئله  ازجمله ارتباطات و رسانه، محور اصلی و شاه

ها توسعه  ه زوایای مختلف آسیبعصرش ناالن است. علیرغم اینکه ب گیران هم در میان تصمیم

ای برای  در جوامع سنتی و معضالت دوران گذاری واقف است، اما بر اجرا مقتدرانه برنامه

پذیرد ولی معتقد است هر  بازسازی و پیشرفت تأکید دارد. او برخی روندهای خطی توسعه را می

هنگی نیاز دارد و ایران شناختی و فر کشور نسخه خود را بر مبنا مقتضیات سنتی، اقلیمی، بوم

 نیز باید همین مسیر را طی کند.

توجهی در مطالعات او دارد، امری پیچیده و در میان  توسعه فرهنگی ایران که عمق قابل

ها تأکید دارد و معتقد  وار قرار دارد. او بر برخورد و دیالوگ بین فرهنگ جامعه سنتی و توده

ت را دارد که در این برخورد سربلند، زاینده و است تمدن، فرهنگ و سنت ایران این قابلی

گذاری در توسعه  گر باشد. او وجود ظرفیت این برخورد فرهنگی را از ملزومات سیاست آفرینش

 داند. فرهنگی می

افزاری، تکنولوژی محور و خطی در توسعه  های سخت باوجود برخی انتقادات که به نگرش

رسد او  است و به نظر می 91و  31های  شرایط ایران دههوارد است، اما نظریات اسدی سازگار با 

 در زمانه خود نسخه مشخصی برای توسعه ایران ارائه کرده است.
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 ( تلویزیون و خانواده در ایران. 0130اسدی، علی .).91-31. پاییز. 9شماره  فرهنگ و زندگی. 
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