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اين مقاله با ارائه تعريفي از رويکرد اقتصاد سياسي کار خود را شروع کرده و پس از معرفي ويژگي هاي بنيادي آن به   :چکيده
 ارتباطات در در ادامه، اين مطلب مورد بررسي قرار مي گيرد که محققان.  توصيف مکاتب فکري اصلي اين رويکرد مي پردازد

در اين .  اخذ کدام چارچوب نظري به انجام پژوهش در زمينه ي رسانه هاي توده اي و تکنولوژي هاي اطالعاتي پرداخته اند
قسمت سعي بر اين است که مشخص شود در رويکردهاي پژوهشي به کارگرفته شده در آمريكاي شمالي، اروپا، و جهان سوم 

موضوع بعدي که اين مقاله به آن مي پردازد، توصيف فرآيند بازانديشي در اقتصاد سياسي .  بر چه چيزهاي تاکيد شده است
اين مقاله رويکردي در دانش را .  ارتباطات است که با ارائه پيشنهادهايي در زمينه فرضيه هاي فلسفي اين رويکرد همراه است

د اين ديدگاه بکوشد که همه تبيين ها قابل تلخيص جستجو مي کند که هم واقعيت مفاهيم و مشاهدات را بپذيرد و هم در ر
بازانديشي در اقتصاد رسانه اي همچنين تاکيد ويژه اي بر تغيير اجتماعي، .  به يک علت اساسي نظير اقتصاد يا فرهنگ هستند

ه نقطه عزيمت فرآيندهاي اجتماعي و روابط اجتماعي دارد و از اين لحاظ نيز در نقطه مقابل ديدگاه سنتي قرار مي گيرد ک
با دستور کاري که ارائه شد، اين مقاله به معرفي سه فرآيند مي پردازد .  خود را ساختارها و نهاد هاي اجتماعي قرار مي دهد

کااليي سازي، فرآيندي است .  که، در واقع، مي توانند نقاط شروعي براي انجام پژوهش هايي در زمينه اقتصاد سياسي باشند
.  که به نوعي براي استفاده ارزشمند مي باشند به کاالهايي تبديل مي شوند که در بازار قابل مبادله باشندکه طي آن چيزهايي 

براي نمونه مي توان به فرآيندي اشاره کرد که طي آن داستاني که براي جمعي از دوستان جالب بوده است تبديل به فيلم يا 
فضايي شدن است که عبارت است از فرآيند غلبه بر موانع جغرافيايي به فرآيند دوم، .  رماني براي فروش در بازار مي شود

براي نمونه، تلويزيون با تصويرهايي که از رويدادهاي مختلف سراسر کره .  واسطه رسانه هاي توده اي و تکنولوژي هاي ارتباطي
زماندهي تجارت در مقياس جهاني زمين جمع آوري مي کند و يا شرکت هايي که با استفاده از ارتباطات کامپيوتري به سا

پرداخته و امکان دسترسي به بازارهاي مختلف و انتقال کاالها را در سراسر جهان ميسر مي کنند، بر فواصل مکاني و فضايي 
فرآيند سوم ساختاربندي است و عبارت است از ايجاد روابط اجتماعي؛ به خصوص روابطي که حول طبقه ي .  غلبه مي کنند
اقتصاد سياسي در رابطه با طبقه ي اجتماعي توضيح مي دهد که چگونه نابرابري .  نسيت و نژاد شکل مي گيرنداجتماعي، ج

ها در توزيع درآمد و ثروت بر ميزان دسترسي به رسانه هاي توده اي و تکنولوژي هاي نوين ارتباطي اثرگذار است و افراد با 
نتيجه گيري پاياني اين .  و تکنولوژي هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي دارندثروت و درآمد بيشتر دسترسي بيشتري به رسانه ها 

مقاله به توصيف اين مطلب مي پردازد که چگونه اقتصاد سياسي بازنگري شده، به واسطه ي اصول مشتق شده از مطالعات 
 .فرهنگي و علم خط مشي، پاسخگوي چالش هاي پيش روي خواهد بود
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 مقدمه

مقاله ي حاضر مروري است بر رويکرد اقتصاد سياسي در مطالعات ارتباطي که در مدت يازده سال پس از انتشار 

ي از اقتصاد در اين مقاله ابتدا تعريف.  انجام گرفته است" تجديد و بازانديشي: اقتصاد سياسي ارتباطات"کتاب 

در ادامه، اين مقاله فرضيه .  سياسي ارائه مي شود و سپس کاربرد آن در پژوهش هاي ارتباطاتي توصيف مي شود

.  اکنون زمان اين بازانديشي فرا رسيده است.  ها و موضوعات برآمده از اين نظريه را مورد بازانديشي قرار مي دهد

 اقتصاد سياسي جهاني و در زندگي عقالني بشري صورت گرفته و علت آن نيز به تغييراتي بر مي گردد که در

در زمينه ي اقتصاد سياسي مي توان به مرگ نزديک کمونيسم و .  منجر به چالش هايي بنيادين گشته است

ظهور اسالم به عنوان يک نيروي قدرتمند در عرصه ي جهاني، سلطه ي اياالت متحده بر صحنه ي سياسي 

ن آشفتگي ناشي از جهاني شدن، فروپاشي اتحادي که سابق بر اين در جهان سوم وجود جهاني و به همراه آ

داشت، و پيدايش جنبش هاي اجتماعي به خصوص جنبش زنان، جنبش محيط زيست، و جنبش نومحافظه کار 

لش در ميان چا.  که تقسيم بندي هاي اقتصاد سياسي سنتي مانند طبقه ي اجتماعي را دور مي زند، اشاره كرد

 تاکيد اقتصاد سياسي بر مطالعه ي تجارت ارتباطاتي و قدرت    هاي متعدد عرصه ي انديشه نيز، مطالعات فرهنگي،

از طرف ديگر، .  شرکت هاي عظيم ارتباطي در شکل دهي به اعتقادات و ارزش ها را مورد سؤال قرار مي دهد

تخاب عمومي و انتظارات عقالني خوانده شده رويکردي که با عناوين گوناگون علم سياست گذاري، نظريه ي ان

است در مورد جريان اصلي علم اقتصاد يا آنچه كه به عنوان نظريه اقتصادي نئوكالسيك در انواع زيادي از رفتار 

اين رويکرد بر خالف رويکرد اقتصاد سياسي بر تقسيم همه .  اجتماعي خوانده شده است، به كار گرفته مي شود

همانطور که .  ميان افراد تاکيد دارد تا تمرکز قدرت در دست يک طبقه ي اجتماعي مسلطجانبه ي قدرت در 

گفته شد، اين مقاله با ارائه ي تعريفي از رويکرد اقتصاد سياسي کار خود را شروع کرده و پس از معرفي ويژگي 

مطلب مورد بررسي قرار مي در ادامه، اين .  هاي بنيادي آن به توصيف مکاتب فکري اصلي اين رويکرد مي پردازد

گيرد که محققان ارتباطات در اخذ کدام چارچوب نظري به انجام پژوهش در زمينه ي رسانه هاي توده اي و 

در اين قسمت سعي بر اين است که مشخص شود در رويکردهاي پژوهشي .  تکنولوژي هاي اطالعاتي پرداخته اند



 ٣

موضوع بعدي که اين .  جهان سوم بر چه چيزهاي تاکيد شده استبه کارگرفته شده در آمريكاي شمالي، اروپا، و 

مقاله به آن مي پردازد، توصيف فرآيند بازانديشي در اقتصاد سياسي ارتباطات است که با ارائه پيشنهادهايي در 

اين مقاله رويکردي در دانش را جستجو مي کند که هم .  زمينه ي فرضيه هاي فلسفي اين رويکرد همراه است

عيت مفاهيم و مشاهدات را بپذيرد و هم اين ديدگاه را نفي كند که همه تبيين ها را مي توان به يک علت واق

بازانديشي در اقتصاد رسانه اي همچنين تاکيد ويژه اي بر تغيير .  اساسي نظير اقتصاد يا فرهنگ تقليل داد

يز در نقطه مقابل ديدگاه سنتي قرار مي اجتماعي، فرآيندهاي اجتماعي و روابط اجتماعي دارد و از اين لحاظ ن

با دستور کاري که ارائه شد، اين .  گيرد که نقطه ي عزيمت خود را ساختارها و نهاد هاي اجتماعي قرار مي دهد

مقاله به معرفي سه فرآيند مي پردازد که، در واقع، مي توانند نقاط شروعي براي انجام پژوهش هايي در زمينه 

کااليي سازي، فرآيندي است که طي آن چيزهايي که به نوعي براي استفاده ارزشمند مي .  اقتصاد سياسي باشند

براي نمونه مي توان به فرآيندي اشاره کرد که .  باشند به کاالهايي تبديل مي شوند که در بازار قابل مبادله باشند

ماني براي فروش در بازار مي طي آن داستاني که براي جمعي از دوستان جالب بوده است تبديل به فيلم يا ر

فرآيند دوم فضايي شدن است که عبارت است از فرآيند غلبه بر موانع جغرافيايي به واسطه ي رسانه هاي .  شود

براي نمونه، تلويزيون با تصويرهايي که از رويدادهاي مختلف سراسر کره .  توده اي و تکنولوژي هاي ارتباطي

هايي که با استفاده از ارتباطات کامپيوتري به سازماندهي تجارت در زمين جمع آوري مي کند و يا شرکت 

مقياس جهاني پرداخته و امکان دسترسي به بازارهاي مختلف و انتقال کاالها را در سراسر جهان ميسر مي کنند، 

تماعي؛ فرآيند سوم ساختاربندي است و عبارت است از ايجاد روابط اج.  بر فواصل مکاني و فضايي غلبه مي کنند

اقتصاد سياسي در رابطه با .  به خصوص روابطي که حول طبقه ي اجتماعي، جنسيت و نژاد شکل مي گيرند

طبقه ي اجتماعي توضيح مي دهد که چگونه نابرابري ها در توزيع درآمد و ثروت بر ميزان دسترسي به رسانه 

 ثروت و درآمد بيشتر دسترسي بيشتري به هاي توده اي و تکنولوژي هاي نوين ارتباطي اثرگذار است و افراد با

نتيجه گيري پاياني اين مقاله به توصيف اين مطلب .  رسانه ها و تکنولوژي هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي دارند
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مي پردازد که چگونه اقتصاد سياسي بازنگري شده به واسطه ي اصول مشتق شده از مطالعات فرهنگي و علم 

 . پيش روي خواهد بودخط مشي، پاسخگوي چالش هاي

 اقتصاد سياسي چيست؟ 

در معناي سطحي، .  دو تعريف از اقتصاد سياسي طيف گسترده اي از رويکردهاي خاص و کلي را در بر مي گيرد

اقتصاد سياسي عبارت است از مطالعه ي روابط اجتماعي، به خصوص روابط قدرت، که شامل روابط متقابل بين 

اين فرمول به نوعي داراي ارزش .  صرف منابع از قبيل منابع ارتباطاتي مي شودبخش هاي توليد، توزيع، و م

به عبارت ديگر، اين فرمول .  زيرا توجه محقق را به نحوه فعاليت تجارت ارتباطاتي جلب مي کند.  کاربردي است

ف کننده برسند، به محقق مي گويد که توليدات ارتباطي از زنجيره اي از توليدگران مي گذرند تا به دست مصر

براي مثال، از يک استوديوي فيلم سازي هاليوودي، به عمده فروشان، سپس به خرده فروشان و در نهايت به 

مرحله ي آخر نيز شامل بازخورد مي شود .  مصرف کنندگان که کاال را مي خرند و يا کرايه مي کنند، مي رسند

ت، ابهام کافي درباره ي هرکدام از شرکت کنندگان در اين در هر صور.  که دوباره به چرخه ي توليد بازمي گردد

فرآيند نظير توليدگران، توزيع کنندگان، و مصرف کنندگان وجود دارد كه در مورد استفاده از آنها الزم است 

.  در تعريفي کلي تر، اقتصاد سياسي به مطالعه ي کنترل و بقا در زندگي اجتماعي مي پردازد.  احتياط كرد

.  نترل اشاره دارد به سازماندهي داخلي اعضاي گروه هاي اجتماعي و فرآيند انطباق آنها با تغييراتمفهوم ک

مفهوم بقا نيز به اين امر اشاره دارد که افراد چگونه آن چيزي را توليد مي کنند که براي بازتوليد و تداوم 

زيرا همانطوري .  ي سياسي را در بر مي گيردبا اين نگاه، فرآيندهاي کنترل، سازوکارها.  اجتماعي مورد نياز است

فرآيندهاي بقا، نيز به طور .  که گفته شد اين فرآيندها سازماندهي روابط در درون يک اجتماع را شامل مي شوند

.  عمده سازوکارهاي اقتصادي را در بر مي گيرد به اين شکل که فرآيندهاي توليد و بازتوليد را شامل مي شود

 به اين صورت است که به اقتصاد سياسي نوعي گستردگي مي بخشد که دست کم تمام فعاليت قدرت اين تعريف

ايراد اصلي .  )٢٠٠٢ ,Foster(هاي بشر و و به طور مناقشه برانگيزي تمام فرآيندهاي حياتي را در بر بگيرد 

فرآيندهاي کلي اين تعريف آن است که موجب مي شود محقق آنچه را باعث تمايز اقتصاد سياسي انسان از 
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به روش ديگري نيز مي توان اقتصاد .  کنترل و بقا در طبيعت مي شود يعني هشياري و آگاهي بشر، ناديده بگيرد

در اين روش معناي آن گسترده تر در نظر گرفته شده و بر چيزهايي فراتر از آنچه در .  سياسي را توصيف کرد

ر کيفيت هاي اساسي که ويژگي هاي اين رويکرد را در بر مي تعريف ها مي گنجد، تمرکز مي شود مانند تمرکز ب

اين قسمت شامل پنج ايده تاريخ، کليت اجتماعي، فلسفه ي اخالق، و عرف مي شود که مکاتب متفاوت .  گيرند

 .  اقتصاد سياسي در آن مشترک هستند

براي .  رجسته نشان داده استاقتصاد سياسي به طور ثابتي هدفش از فهم تغيير اجتماعي و تحوالت تاريخي را ب

اقتصاد سياسي دانان کالسيک قرن هجده و اوايل قرن نوزده، نظير کساني مثل آدام اسميت، ديويد ريکاردو، و 

جان استوارت ميل اين امر به معناي درک انقالب عظيم سرمايه داري بود، انقالبي که جوامع شکل گرفته بر پايه 

براي کارل مارکس نيز، .  ي، کارخانه محوري، و در نهايت صنعتي تبديل کردي کار کشاورزي را به جوامع تجار

اين امر به معناي بررسي نيروهاي پويا در چارچوب سرمايه داري و روابط مابين سرمايه داري و صورت هاي ديگر 

يه داري به سمت او بر اين باور بود که فرآيند تغيير اجتماعي در نهايت از سرما.  سازماندهي اقتصاد سياسي بود

اقتصاد سنتي بيشتر متمايل بود که پويايي موجود در تاريخ و تغيير اجتماعي را .  سوسياليسم ميل مي کند

ناديده گرفته و به اين شکل اقتصاد سياسي را به علم اقتصاد تنزل بخشد که مثال مانند علم فيزيک به تبيين 

نان تنها قادر بودند که به اختصار توضيح بدهند که چگونه بر طبق اين ديدگاه اقتصاددا.  هاي کلي بسنده کند

خريداران و فروشندگان بر سر قيمت هاي بازار به توافق مي رسند، اما آنان کاري به فرآيندهاي تغيير اجتماعي و 

ر اقتصاد سياسي دانان معاص.  اقتصادي که شرايط و زمينه ي توافق بر سر قيمت ها را فراهم مي کردند، نداشتند

آنها همانند اقتصاد سياسي دانان .  با اخذ مواضع متفاوت با جريانات اقتصادي اصلي، خود را متمايز مي کنند

کالسيک، تغييرات و تحوالت اجتماعي را مدنظر قرار مي دهند اما بيشتر تمرکزشان معطوف فرآيندهاي گذار، 

مطالعه ي رسانه هاي توده اي و تکنولوژي .  ستمانند گذار از اقتصاد صنعتي به اقتصاد خدماتي يا اطالعاتي، ا

هاي ارتباطاتي نقش بسيار مهمي را در اين پژوهش بازي مي کند، دليل اين امر نيز اين است که امروزه صنايعي 

 .که با اين حوزه هاي مطالعاتي احاطه شده اند، تبديل به نيروهاي تعيين کننده ي اقتصاد امروز شده اند
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 اقتصاد سياسي، عالقه ي آن به بررسي کليت اجتماعي يا کليت روابط اجتماعي است که در ويژگي برجسته ديگر

از زمان آدام اسميت که عالقه .  واقع عرصه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و فرهنگي زندگي را شامل مي شود

س از او نيز تا نظريه اش به درک زندگي اجتماعي فراتر از حد و مرزهاي زندگي آکادميک بود، تا مارکس، و پ

پردازان صنعت محور، محافظه کار و نئومارکسيست معاصر، هدف ثابت اقتصاد سياسي، اتحاد اقتصاد و سياست 

بوده است که در اين راستا به تاثير متقابل اين دو بر يکديگر و همچنين ارتباط آنها با گستره ي اجتماعي و 

اقتصاد سياسي دان امروزي در پي پاسخ به پرسش هايي .  ده استنمادين وسيع تري از فعاليت بشري پرداخته ش

ارتباط قدرت و ثروت چگونه است؟ اين دو چگونه بر نظام هاي رسانه اي، اطالعاتي، و : نظير موارد زير بر مي آيد

 هم اين امر.  سرگرمي ما تاثير مي گذارند؟ اقتصاد سياسي، همچنين، خود را متعهد به فلسفه ي اخالق مي بيند

در عالقه به ارزش هايي که به شکل گيري رفتار اجتماعي کمک مي کنند، مشاهده مي شود و هم در آن دسته 

اين موضوع .  از اصول اخالقي که تالش هايي را که براي تغيير رفتار اجتماعي صورت مي پذيرد، هدايت مي کنند

نيز قابل مشاهده ) ١٧٥٩ ؛ ١٩٧٦" ( اخالقينظريه ي احساسات"براي آدام اسميت، چنانکه در کتابش با عنوان 

، ارزش هايي که نقش  است، به معناي درک ارزش هايي مانند نفع شخصي، ماترياليسم و آزادي هاي فردي بود

، فلسفه ي اخالقي به معناي )١٩٧٦؛ ١٩٧٣(اما براي مارکس .  مؤثري در پيدايش سرمايه داري تجاري داشتند

 دهنده براي پذيرش ارزش فردي و اجتماعي کار انساني و فشار براي تنزل کار كشمكش دائمي ميان نيروي سوق

اقتصاد سياسي معاصر نيز بيشتر متمايل به پذيرش ديدگاه هايي در فلسفه ي .  انساني به کاالي مبادله اي بود

 عملکرد دامنه ي.  اخالقي دارد که مي کوشند دمکراسي را در تمام جنبه هاي زندگي اجتماعي گسترش دهند

اين موضع که در پي تضمين حق مشارکت در دولت است، فراتر از حيطه سياسي رفته و حوزه هاي اقتصادي، 

اجتماعي، و فرهنگي را نيز شامل مي شود، حوزه هايي که هواداران دمکراسي در آن خواستار درآمد برابر، 

رهنگي و تضمين حق ارتباطات آزاد دسترسي به آموزش و پرورش، و مشارکت کامل عموم مردم در توليدات ف

 .  هستند

بنابراين ديدگاه عمل اجتماعي، يا وحدت بنيادي انديشه و عمل، نيز از جايگاه ويژه اي در اقتصاد سياسي 
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در مقابل، ديدگاه هاي آکادميک سنتي که قائل به جدايي حيطه ي تحقيق و پژوهش از مداخله .  برخوردار است

 دانان سياسي قرار دارند که، به پيروي از سنتي که ريشه در بکارگيري توصيه و ي اجتماعي بودند، اقتصاد

مشورت براي رهبران در دوره باستان دارد، زندگي روشنفکري را به عنوان صورتي از دگرگوني اجتماعي و مداخله 

تعريف مي » داخلهم«اگرچه آنها از اساس بر سر آنچه .  ي اجتماعي را به عنوان صورتي از دانش تلقي مي کنند

شود با کساني مانند توماس مالتوس که از ايده ي فاضالب روباز به عنوان صورتي از کنترل جمعيت و يا مارکس 

که به کار انساني براي کمک به درک انقالب نظر داشت، تفاوت دارند؛ اقتصاد سياسي دانان بر اين ديدگاه متفق 

 .نوعي بوده و بايد دگرگون شودالقول هستند که جدايي بين تحقيق و عمل، مص

همچنين رويکرد اقتصاد سياسي از بسياري از مکاتب فکري که تنوع ديدگاه و جدال هاي شديد دروني ديدگاهي 

به طور مناقشه برانگيزي جدايي اصلي، در واکنش به اقتصاد سياسي آدام .  را ضروري مي دانند، متمايز مي شود

ک دسته از واکنش ها، که در نهايت به ظهور اقتصاد دانان معاصر منجر گشت، ي.  اسميت و پيروانش اتفاق افتاد

عمده تمرکزشان را به فرد به عنوان واحد اصلي تحليل و به بازار به عنوان ساختار اصلي، معطوف کرده و بر اين 

زهايش در بازار در هم باور بودند که اين دو، يعني فرد و بازار، به واسطه ي تصميم فرد به اعالم خواسته ها و نيا

به مرور زمان، اين رويکرد به رفع نگراني هاي اقتصاد سياسي کالسيک در زمينه ي تاريخ، کليت .  مي آميزند

اجتماعي، فلسفه ي اخالق، و عمل منجر شد و اقتصاد سياسي را تبديل به علم اقتصاد کرد، علمي که بر پژوهش 

اقتصاد نئوکالسيک، در لفظ عام، .  داشته و به زبان رياضي بيان مي گشتهاي تجربي درباره ي رفتار در بازار اتکا 

يا علم اقتصاد در لفظ سنتي، ديدگاهي را در برمي گيرد که به کار انساني به عنوان يکي از عوامل توليد، مانند 

 نوعي توانايي در زمين و سرمايه، نظر داشته و ارزش آن را تنها در خاصيت توليديش مي داند و يا به آن به عنوان

اقتصاد .  )١٩٦٥ ,Jevons(; )١٨٩٠ ,١٩٦١ ,Marshall(افزايش ارزش بازاري محصول نهايي مي نگرد 

چندين دليل نيز .  سنتي يا ارتدکسي همچنين به دليل حذف روابط قدرت از تحليل، مورد انتقاد قرار گرفته است

ت رياضي مفهوم سازي شده است، به سختي مي تواند اقتصادي که با اصطالحا.  مي توان براي اين ادعا برشمرد

.  ميراث نظري اقتصاد سنتي نيز مي تواند توضيحي براي اين ادعا فراهم آورد.  براي روابط قدرت الگو ارئه دهد
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براي نمونه، اقتصاد ارتدکسي، تحقيقات اش را بر پايه ي قوانين اقتصادي که هميشه مسلط بوده اند، به پيش 

جنبه هاي .  سپس اين قوانين را به عنوان اموري فرا تاريخي و جهاني، مسلم فرض کرده استبرده است و 

در حقيقت، نظريه نئوکالسيک به .  ايدئولوژيک نيز نوعي اقتصاد نئوکالسيک فارغ از قدرت را تبليغ کرده اند

مور اقتصادي، و رفع ممنوعيت همان اندازه نيز به هواداري از سياست هاي بازارهاي آزاد، عدم مداخله دولت در ا

وارد کردن روابط قدرت در تحليل به پيدايش تناقضات زيادي در منطق .  کامل يا قانون زدايي برخاسته است

بازار رقابت آزاد شده و به بي اعتباري اين ادعا که بازار آزاد پر بازده ترين راه براي اختصاص منابع است، مي 

در مقابل، اقتصاد سياسي بر اين امر پا فشاري مي کند که مي بايستي .   )٢٠٠٢ ,Rothschild(انجامد 

مناسبات قدرت به عنوان نيروها و فرآيند هاي بنيادين و تعيين کننده در بازار در تحليل ها آورده شده و برجسته 

وجه چشم پوشي از روابط قدرت در تحليل هاي اجتماعي، سياسي و يا هر نوع تحليل ديگري به هيچ .  شوند

گروه ديگري از واکنش ها به اقتصاد سياسي کالسيک آدام اسميت، مخالف تمايل .  توجيه پذير نخواهد بود

حتي اگر اين .  اقتصاد نئوکالسيک به حفظ نگراني نسبت به تاريخ، کليت اجتماعي، فلسفه اخالق، و عمل است

 از واکنش ها از جانب رويکردهاي گوناگون به اين دسته.  نگراني ها به معناي انصراف از ايجاد علم اقتصاد باشد

نخستين موج از مخالفت ها از طرف تعدادي از گروه هاي محافظه کار شروع شد که به .  اقتصاد سياسي برخاست

سوسياليت هاي آرمان .  )١٩٨٤ ,Carlyle(دنبال جايگزيني فردگرايي بازارمحور با اقتدار جمعي سنت بودند 

جتماعي ايمان داشتند اما تالش مي کردند تا اجتماع را در اولويت باالتري نسبت به بازار گرا نيز به مداخله ي ا

دسته ي سوم نيز متفکران مارکسيست بودند که سعي مي کردند تا بحث کار .  )١٨٥١ ,Owen(قرار دهند 

بندي هايي که فرمول .  انساني و نزاع بين طبقات اجتماعي را دوباره به کانون توجه اقتصاد سياسي بکشند

اگرچه علم اقتصاد در .  متعاقباً وارد ميدان شدند ما را با گستره ي وسيعي از ديدگاه هاي معاصر مواجه مي کنند

.  مرکز طيف سياسي آکادميک قرار دارد اما نوعي اقتصاد سياسي نومحافظه کار که در آثار کساني چون جورج جي

، برنده ي جايزه نوبل در اقتصاد، )١٩٩١، ١٩٦٨(و رونالد کواس ، )١٩٩٩(بوچانن .  ، جيمز ام)١٩٨٨(ستيگلر 

قابل برداشت است، در پي به کارگيري طبقه بندي هاي اقتصاد نئوکالسيک به تمام رفتارهاي اجتماعي با هدف 
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اقتصاد نهادي «از جمله آخرين شاخه هاي اين رويکرد، مکتب فکري .  افزايش ميزان آزادي هاي فردي است

مکتبي که فعالً دوره ي گردآوري هواداران را پشت سر مي گذارد و براي نمونه نيز مي توان به اثر .  تاس» جديد

تداوم استفاده از ابزارهاي .  اشاره کرد، البته او شديداً از کواس تاثير پذيرفته است) ٢٠٠٠(اليور ويليامسن 

و طبيعي و نه نهادي موقتي از مشخصه هاي بارز نئوکالسيک و پيروي از اين ديد به بازار به عنوان نهادي جهاني 

اين فرضيه به تحريف ايده ي توسعه ي تاريخي سرمايه داري مي انجامد و منجر به شکل .  اين رويکرد است

گيري ديدگاهي ايده آل از روابط اقتصادي سرمايه داري بر اساس ايدئولوژي طبقه ي بورژوا خواهد شد 

)Ankarloo and Palermo, اقتصاد سياسي سنتي يا اقتصاد سياسي نهادي قديم تقريباً داراي .  )٢٠٠٤

که او نيز خود از وبلن ) ٢٠٠٤، ١٩٨٥(ديدگاهي چپي يا متمايل به چپ است و در آثار کساني چون گالبريث 

اين ديدگاه سنتي بحث مي کند که محدوديت .  تاثير پذيرفته است، قابل مشاهده است) ١٩٣٢, )١٨٩٩ (١٩٣٤(

نهادي و تکنولوژيکي، بازار را طوري شکل مي دهد که کامال به نفع آن شرکت ها و دولت هاي بزرگ و هاي 

نهادگراها چارچوبي را براي مطالعات خود طراحي کردند و .  قدرتمندي که آن را کنترل مي کنند عمل مي کند

ه اي قادر هستند با کنترل توليد و در آن با ارائه ي اسناد و مدارک نشان دادند که چگونه شرکت هاي عظيم رسان

توزيع محصوالت رسانه اي براي تنوع محتوايي، محدوديت ايجاد کنند، به خصوص با کنار گذاشتن آن دسته از 

رويکردهاي نئومارکسيستي شامل .  توليدات رسانه اي که براي ديدگاه هاي حامي بازار چالش برانگيز مي نمايند

، نظريه ي نظام هاي جهاني )١٩٩٤ ,Robles ;١٩٨٨ ,Lipietz(مکتب فرانسوي مقررات گذاري 

)Wallerstein, (، و ديگراني که درگير جدل هاي پيرامون جهاني شدن هستند )٢٠٠٤Veltmeyer, 

٢٠٠٤; Sassen, هنوز طبقه ي اجتماعي را در مرکز تحليل هاي خود قرار داده و به بحث هايي )١٩٩٨ ،

آثار .   مهارت زدايي از کار و رشد تقسيم کار بين المللي مي پردازند       ، اتوماسيون،پيرامون سرمايه داري انحصارگرا

 ,٢٠٠٠ ,O`Hara(اخير نيز نقاط مشترک بين نظريه هاي نهادي و نئومارکسيستي را جستجو کرده اند 

رده اند، دست آخر جنبش هاي اجتماعي نيز مکاتب خود را در زمينه ي اقتصاد سياسي به وجود آو.  )٢٠٠٢

مثال بارز آن نيز رويکرد اقتصاد سياسي فمنيستي است که به طرح مباحثي چون تداوم پدرساالري و کمبود 
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 ;٢٠٠١ ,Jefferson and King; ٢٠٠٣ ,Huws(توجه به کار منزل و ديگر اقسام کار مشغول است 

Peterson, وي ارتباط بين رفتار مثال ديگر رويکرد اقتصاد سياسي زيست محيطي است که بر ر.  )٢٠٠٣

، )٢٠٠٦ ,Wall ;٢٠٠٢ ,Rosenware ;٢٠٠٢ ,Foster( اجتماعي و محيط زيست ارگاني متمرکز است 

و يا يک رويکرد اقتصادي ديگر که دست به ادغام تحليل هاي جنبش هاي اجتماعي با سنت نظري مارکسيست 

فاده مؤثر از اين رويکرد را در مطالعه ارتباطات بيشترين است) ١٩٩٩(ويذفورد -داير.  خودمختار ايتاليايي زده است

 .  به کار گرفته است

 اقتصاد سياسي ارتباطات

مطالعات ارتباطات از مكاتب مختلف تحليل اقتصاد سياسي كمك گرفته است، بنابراين ترسيم اقتصادي سياسي 

 و جريانات مخالف مهمي وجود هر چند استثناها.  اي مفيد خواهد بود انداز تأكيدات منطق ه ارتباطات از چشم 

 هاي متمايزي در   سومي به اندازه اي متفاوت هستند كه تلقي دارند، اما رويكردهاي آمريكايي، اروپايي و جهان

ي بنيانگذار  هاي دو چهره  پژوهش در آمريكاي شمالي به شدت تحت تأثير نوشته .  موردشان وجود داشته باشد

ي اقتصاد سياسي ارتباطات را در دانشگاه  اسمايز نخستين دوره .  ر بوده استيعني داالس اسمايز و هربرت شيل

ايلي نويز تدريس كرد و اولين نفر از چهار نسل از انديشمنداني است که با هم از طريق اين سنت پژوهشي ارتباط 

نيز بر چندين نسل از كرد و به همين شكل خود  شيلر از اسمايز در دانشگاه ايلي نويز پيروي مي .  پيدا مي کنند

هاي  رويكرد اسمايز و شيلر به مطالعات ارتباطات برگرفته از سنت .  صاحبنظران اقتصاد سياسي تأثير گذاشت

توجه به اندازه و قدرت در حال رشد كارهاي ارتباطي فراملي آنان را در مكتب نهادي .  نهادي و ماركسي است

   ها به آثار آنان، تأكيد ماركسي قاطعي مي اجتماعي و امپرياليسم رسانهي آنان به طبقه   دهد، اما عالقه  قرار مي

  اما، آنان در مقايسه با انديشمندان اروپايي به ارائهء برداشت نظري روشن نسبت به ارتباطات كمتر عالقه.  بخشد

ه به شكلي روشن از طريق هاي اين حوز البته، آثار آنها و از طريق تأثيرشان، ميزان زيادي از پژوهش .  اند داشته 

 عدالتي پيش رفته است؛ به طوري كه صنعت ارتباطات به بخش مهمي از يك نظم شركتي تبديل  نوعي حس بي

هر چند اسمايز و شيلر به نقش شركت ها .  شده است كه از نظر آنها هم سودجويانه و هم غيردموكراتيك است
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   ي تحقيقي تدوين كردند كه رشد قدرت و تأثير شركت  برنامهاي داشتند اما هر دو در كشورهاي خود توجه ويژه 

 ,(١٩٩٢) ١٩٦٩ ,Schiller ;١٩٨١ ,Smythe(كند  اي فراملي در سرتاسر دنيا را ترسيم مي  هاي رسانه 

٢٠٠٠, ١٩٩٦ ,١٩٨٩ ;Maxwell, ٢٠٠٣.( 

ي صنعت و نمودهاي  ه پژوهش در آمريكاي شمالي تا حدودي تحت تأثير اسمايز و شيلر، ادبيات وسيعي دربار

   ي اين ادبيات شركت در جنبش دغدغه.  خاص طبقاتي از شركت هاي فراملي و قدرت دولت ها توليد كرده است

 هاي جانشين بوده است   هاي مسلط و ايجاد گزينه هاي مخالفان براي تغيير رسانه هاي اجتماعي و نزاع 

)McChesney, ١٩٩٩; Mosco, ١٩٩٦; Schiller, ١٩٩٩; Wasko, يكي از اهداف عمده .  )٢٠٠٣

.   هاي قانون گذاري و سياست گذاري دولتي است ي اين ادبيات افزايش توجه به منافع عمومي در برابر دستگاه 

 هاي نهادينه، در دفاع از يك نظم اقتصادي،   هايي است كه در برابر سازمان اين هدف شامل حمايت از جنبش

 ;٢٠٠١ ,Mosco and Schiller( اند  اي برعهده داشته المللي جديد نقش عمده اطالعاتي و ارتباطاتي بين 

Constanza-Chock, ٢٠٠٣(  . 

  ي آن از فناوري داري جهاني، استفاده  پژوهش ارتباطاتي راديكال اخير آمريكاي شمالي نقد تازه اي بر سرمايه 

نويسندگاني كه در اين سنت كار .  ش كشيده است هاي ارتباطاتي آن را پي هاي اطالعاتي و ارتباطاتي و فعاليت

هر .  اند  ها و ارتباطات را نشان داده   كنند، اهميت مستمر و موضع مسلط ماركسيسم در قبال مطالعات رسانه مي

 ها و مسائل آن موافق نيستند اما   گيرند، با برخي از ويژگي چند آناني كه چارچوب ماركسيستي را به كار مي

 ها و ارتباطات و تعهد به عمل از طريق  ورت گنجاندن قدرت و روابط طبقاتي در مطالعات رسانههمگي بر ضر

 ,Artz, Macek(تر، تأكيد دارند   ي دموكراتيك   ي يك جامعه تركيب تحقيق و عمل با قصد ارتقا و توسعه

and Cloud, هر چند اين .   دارد هاي بنيان گذار پژوهش در اروپا ارتباط روشن كمتري با چهره.  )٢٠٠٦

 اي   هاي رسانه  هاي خواهان تغيير اجتماعي مرتبط هستند، خصوصاً در دفاع از سيستم مقوله نيز با جنبش

 هاي نظري  خدمات عمومي، اما آثار برجسته در اين منطقه بيشتر به ادغام پژوهش ارتباطاتي در سنت

از دو مسير اساسي، مسيري را در نظر گرفته كه در آثار اين پژوهش، .  اند نئوماركسيسم و نهادگرا توجه داشته 
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 Murdock and ;٢٠٠٠ ,Murdock(بيشترين نمود و در آثار گولدنيگ و مرداك ) ١٩٩٠، ٢٠٠٠(گارنهام 

Golding, اين نوع پژوهش كه بر سنت مكتب فرانكفورت و آثار .  بر قدرت طبقه تأكيد داشته است) ٢٠٠٠

 نهاده شده است، ادغام نهادهاي ارتباطاتي، خصوصاً مقامات سياست گذار دولتي و بنا) ١٩٧٥(ريموند ويليامز 

 كند كه عمدتاً  هاي فرودست را ترسيم مي تر و مقاومت طبقات و جنبش  داري بزرگ  تجاري، در اقتصاد سرمايه 

سازي و صنايع  صوصي  سازي و خ كار براي تبليغ ليبراليسم، تجاري  هاي دولت نو محافظه  در مخالفت با فعاليت

 .   يابد ارتباطاتي انعكاس مي

، ١٩٨٣، )١٩٨٦ (١٩٩٢(كشد و در آثار آرماند ماتالر  جريان دوم از پژوهش، كشمكش طبقاتي را پيش مي 

 هاي مختلف از جمله نظريه وابستگي، ماركسيم   ي وسيعي از سنت ماتالر از گستره.  برجسته شده است) ٢٠٠٠

هاي آزادي بخش ملي كمك گرفته تا ارتباطات را به عنوان يكي از منابع اصلي  ني جنبش  ي جها غربي و تجربه

اند كه چگونه مردمان جهان سوم، خصوصاً در آمريكاي  آثار او نشان داده .  مقاومت در برابر قدرت مطرح سازد

اوران دولت بود، از ، يكي از مش١٩٧٣التين كه ماتالر پيش از سقوط دولت شيلي در اثر كودتاي نظامي سال 

.   كنند  هاي سرگرمي بومي استفاده مي  ي غرب و توليد اخبار و رسانه هاي جمعي براي مخالفت با سلطه رسانه 

ها،   هاي مناسبي از چگونگي عملي ساختن اين ديدگاه  برنارد مييژ و پيتر واترمن دو انديشمندي بودند كه مثال

مييژ از ديدگاه قدرت طبقاتي، يك ارزيابي از .  اي، مطرح ساختند ع رسانه شان از كار در صناي خصوصاً در تحليل

اي در منطق   دهد كه سمت و سوي آن نزديكي به اشكال مختلف توليد رسانه  فرآيندهاي مختلف كار ارائه مي

كتي و اي، ساختار كنترل شر به عقيده ي او بين نوع توليد رسانه .   داري است كلي روابط اجتماعي سرمايه

 هاي تلويزيون و   اي، از قبيل گيرنده ويژگي بارز سخت افزارهاي رسانه.  ماهيت فرآيند كار، ارتباطي وجود دارد

دستگاه هاي ضبط، اين است که از طريق يک فرآيند توليدي ساده و دخالت اندك كارگران مبتكر يا هنرمند، به 

الت خود را مديون تمركز صنعتي و فرآيند جزئي كار طبق اين ديدگاه، اين رسانه ها محصو.  وجود مي آيند

المللي كار، كه از مزيت مناطق داراي كارگران كم دستمزد، غيرمتشكل و  هستند؛ از جمله مديون تقسيم بين 

در سوي ديگر طيف، نوعي ديگر از محصول، آثار هنري .  كند ، استفاده مي  تحت كنترل نظام سياسي اقتدارطلب
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 شود كه به راحتي   نامد، با نيروي كار صنعتگر توليد مي مي“  ديداري- هاي شنيداري واقعيت ”چاپي و آنچه او

اين مسئله از يك بخش صنعتي كه تحت تأثير مشاغل .   شود و نيازمند تزريق نسبتاً كم سرمايه است تكثير نمي

مييژ يك نوع .   سازد راهم ميكوچك است، حمايت به عمل آورده و امكان توليد گسترده كنترل نيروي كار را ف

 سازد زيرا به راحتي قابل بازتوليد است و   ي محل اصلي اختالف و درگيري مطرح مي محصول ثالث را به مثابه

اين بخش .  اي نيازمند ميزاني از مساعدت هنري است، به عنوان مثال، توليد انيميشن هاي ويديويي و رايانه 

 ي كاري كه موجب بروز تنش  و تركيب گسترده) البته نه به طور کامل(ينده مشتمل است بر كنترل انحصاري فزا

) ٢٠٠١( ي كار و نزاع طبقاتي در آثار واترمن  پژوهش درباره.   شود و درگيري در درون و ميان سرمايه و كار مي

 هاي ارتباطاتي  وري هاي جمعي و فنا ي كارگري و تجاري از رسانه  ي اتحاديه  واترمن استفاده.  مشهود بوده است

پژوهش در جهان سوم در .  المللي كردن امور، مورد پژوهش قرار داده است جديد را براي تبليغ دموكراسي و بين 

ي وسيعي از عالئق را تحت پوشش قرار داده است، هر چند جرياني  زمينه ي اقتصاد سياسي ارتباطات، گستره 

 هاي غرب، خصوصاً   گرايي رشد كرده است كه ريشه در تالش عهي نوسازي و يا توس عمده در پاسخ به نظريه 

 ي متناسب با عالئق اصلي  ي توسعه انداز تبييني درباره  اياالت متحده، براي گنجاندن ارتباطات در يك چشم 

 ها منابعي هستند كه همراه با شهرنشيني،   گرا بر آن بود كه رسانه ديدگاه توسعه.  سياسي و آكادميك، دارد

آموزش و ساير نيروهاي اجتماعي، به شكلي دوجانبه نوسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در جهان سوم 

  نظريه.   شد  ها، شاخصي براي توسعه محسوب مي در نتيجه، در ديدگاه مذكور، رشد رسانه.  انگيزند مي  بر

ز اقتصاد سياسي نئوماركسيستي بين پردازان اقتصاد سياسي جهان سوم با كمك گرفتن از چندين جريان عمده ا

گرايانه، خصوصاً  هاي جهاني و نظريه وابستگي، اصول اساسي الگوي توسعه   ي سيستم  المللي، از جمله نظريه 

اين روابط قدرت، .  جبريت تكنولوژيك آن و حذف عملي هر گونه عالقه به روابط قدرت را به چالش كشيدند

كند  ي بين و درون آنها را تعيين مي  ل و سوم و روابط طبقاتي چنداليه كشورهاي جهان او شرايط رابطه ي 

)Melkote and Steeves, ٢٠٠١; Mody ,٢٠٠٣ ;Pendakur, ٢٠٠٣; Wheeler, ٢٠٠٣; 

Zhao, ١٩٩٨(  . 
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اي آسيا شاهد تغييرات چشمگيري   هاي ارتباطاتي جديد، محيط رسانه   ي گذشته و با ورود فناروي در طول دهه

 ي  توسعه.   است، اما روند گذشته، خصوصاً كنترل حكومت بر رسانه ها و ارتباطات، همچنان باقي مانده استبوده

 نظران اقتصاد سياسي جهان  برخي صاحب.  تر نيست  ي نهادهاي دموكراتيك   ها الزاماً به معناي توسعه رسانه

اي از جانب  ي توليد رسانه  تدارگراينه در حوزه  هاي قانوني و سياسي اق سوم آنچه را كه ناديده گرفتن محدوديت

معقتد ) ٢٠٠١(لي .  اند دانند، به باد انتقاد گرفته  آمريكايي مي -صاحب نظران راديكال اقتصاد سياسي انگليسي

 تالقي اقتدارگرايي و نيروهاي بازار يا چيزي كه او از آن  است كه كار بيشتري براي نيازها بايد انجام شود و محل

كند، در كشورهاي در حال گذاري چون چين بايد مورد  ياد مي “ داري  سرمايه -اقتدارگرايي دولتي”ه عنوان ب

چين داراي رسانه هاي برخوردار از فعاليت سياسي اندك و تجارت بسيار گسترده .  بررسي و تدقيق قرار گيرد

 از مرز سياسي تعيين شده وجود  ي انباشت سود بدون گذشتن لي معتقد است در جاهايي كه دغدغه.  است

به اعتقاد او آنچه مورد نياز است، رويكردي تركيبي .  دارد، بايد روش متفاوتي براي تحليل رسانه ها به كار برد

ها و نقد اقتصاد سياسي چپ   ي ليبرال نسبت به كنترل حكومت اقتدارگرا بر رسانه  است كه نقد كثرت گرايانه

 اند  نهادهاي ليبرال در چين توسعه نيافته.   دهد گرايي را مورد توجه قرار مي و تجارت ها  نسبت به تجميع رسانه 

ها و نقدهاي ليبرال در   ي او ديدگاه  به عقيده.   ها به شدت باقي است ي رسانه و كنترل سخت و اقتدارگرايانه 

ي اقتدارگرا برآنند كه منابعي را كنترل ها يابند زيرا حكومت  جاهايي كه اقتدارگرايي فراگير شده است، اعتبار مي 

   ي مربوط به اقتصاد سياسي چين و جريان  هاي انجام شده ساير پژوهش.   ها هستند كنند كه مورد نياز رسانه

.  كنند  هاي مستمر اعمال شده بر اطالعات را خاطرنشان مي  اي و ارتباطاتي آن نيز، محدوديت هاي رسانه 

هاي اقتدارگرا و  اي اغلب تهديدهايي عليه دولت  اطاتي مانند اينترنت و تلويزيون ماهواره  هاي نوين ارتب فناوري

حكومت چين .  كند اما در چين اين نكته چندان صدق نمي .   شوند محركي براي انقالب دموكراتيك تلقي مي

المللي از  اي بين  سانه  هاي ر  هاي داخلي فرمانبردار و شركت براي كنترل انتشار اطالعات با همكاري شركت

 هايي براي مهار پراكنش  ديسني و نيوزكورپورشين استراتژي وارنر ، وياكام ، والت  تايم .  ال.  او.  قبيل اي

 دهند  اي تنظيم مي كنند و ارائه مي  ها محتواي توليدات خود را به گونه  اين شركت.  اطالعات اتخاذ كرده است
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  ناكامي برنامه.  )٢٠٠٣ ,Atkins ;٢٠٠٥ ,Abbott(ند و اهانتي به آنها نباشد كه مقامات دولتي را خرسند ك

پردازان نوسازي را به دنبال يافتن الگوهاي تجديد  گذاري رسانه اي، نظريه  هاي توسعه در به كارگيري سرمايه 

اي جديد در اين  ه هاي ارتباطات از راه دور و رايان اي فرستاده است كه مايل به گنجاندن فناوري  نظر شده 

آفريقا فقيرترين و حاشيه .  )٢٠٠٣, Jussawalla and Taylor ,١٩٩٣ ,Jussawalla(تركيب هستند 

با رشد اينترنت و پيدايش اقتصاد .  شماري براي توسعه بوده است  هاي بي ترين قاره است و دستخوش برنامه اي  

  ها، شاخص مهمي براي توسعه محسوب مي مانند رشد رسانه  هاي اطالعاتي و ارتباطاتي،  اطالعاتي، تكثير فناوري

 ي اين   هاي مهم دانشگاهي و سياست گذاري فرض بر آن است كه پراكنش گسترده در برخي حلقه.  شوند

اي ساده، مستقيم و خطي  ي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي به شيوه   ها باعث تغيير پيش رونده  فناوري

محور با - بر تندروي نئوليبرالي آنها مبني بر اينكه كشورهاي در حال توسعه رويكردي بازارعالوه.   شود مي

 كنند، اين ديدگاه هاي غالب در پارادايم توسعه گرايانه به خوبي جا افتاده است و  دخالت اندك دولت انتخاب مي

 اند  سياستي در معرض نقد گسترده بوده هاي  ها و صورتبندي اين بينش .   گيرد  گرايانه فناورانه مي  جزم مواضع

 ;٢٠٠٤ ,Thompson; ٢٠٠٥ ,Alzouma(اند  زيرا در ارتباط با دستاوردهاي واقعي تاكنون ناكام مانده 

Mercer, ٢٠٠٤; Tetty, ٢٠٠١;Van Audenhove, et.  al  . ,١٩٩٩ ;Wheeler, ٢٠٠٣, 

Ya’u, ٢٠٠٣(  . 

 هاي نوين براي درهم آميختن تقسيم  لقي كردن قدرت اين فناوري پرداز اقتصاد سياسي با مهم ت نوزده نظريه

: موج اول پژوهش، اين تقسيم را عمدتاً تقسيمي سرزميني تلقي كردند.  جهاني كار به اين مسئله پاسخ دادند

تر در جوامع نيمه  نيروي كار غيرماهر در فقيرترين كشورهاست، نيروي كار نيمه ماهر و نيروي توليد پيچيده 

ريزي استراتژيك به مراكز شركتي جهان اول محدود شده است،  يراموني وجود دارند و پژوهش، توسعه و برنامه پ

ها اذعان مي دارند كه تقسيمات طبقاتي با  جديدترين پژوهش .  ي سود در آن جريان دارد جايي كه بخش عمده 

 المللي نيروي كار محوريت دارد  بينخطوط سرزميني در تضاد است و معتقدند كه آنچه براي تكامل تقسيم 

هاي سنتي زمان و مكان   هايي را كه بر محدوديت   ي فناوري  هايي است كه گستره افزايش انعطاف براي شركت
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ساير .  )٢٠٠٢ ,Pellow and Park ;١٩٩٨ ,Sussman and Lent(نمايند   كنند، كنترل مي  غلبه مي

 هاي اطالعاتي و ارتباطاتي در كشورهاي در حال  اس دسترسي به فناوري ها را براس  هاي جديد نيز تفاوت پژوهش

به عنوان مثال، هند و پاكستان از سطوح متفاوتي از توسعه برخوردارند و در .  اند توسعه مورد بررسي قرار داده 

 .  )٢٠٠٣ ,Kumar(ي اطالعاتي مشاركت كنند  حال تقسيمات داخلي اساسي هستند بلكه بتوانند در جامعه 

 

 بازانديشي در اقتصاد سياسي 

هرچند بيشتر ارزيابي ها از اقتصاد سياسي، از جمله کاربرد آن در پژوهش ارتباطي، نقش آن در زندگي 

روشنفکري و فعاليت هاي سياسي را تحسين مي کنند، اما اين مساله باعث بروز نگراني هايي درباره نياز به 

اين بخش با ارائه .   سياسي در سايه ي تحوالت اخير اجتماعي شده استبازانديشي و بهبود بخشيدن به اقتصاد

سرنخ هايي براي بازانديشي در اقتصادسياسي، سعي دارد به اين نگراني ها پاسخ دهد و براي پژوهش اجتماعي 

مباني فلسفي رويکرد اقتصاد سياسي به ارتباطات مي تواند نقطه ي شروع .  نقش هدايت کننده داشته باشد

بر مبناي ادبيات انتقادي اخير که در اين حوزه انجام شده، اصول هستي شناختي و اپيستمولوژيک .  همي باشدم

 ;٢٠٠٣ ,Calabrese and Sparks ;٢٠٠٠ ,Murdock and Golding(پيشرفت داشته است 

Mosco, چگونه امور اپيستمولوژي، نظريه اي است درباره نظريه يا رويکردي است که به درک اينکه .  )١٩٩٦

اقتصاد سياسي ارتباطات نيازمند قرار گرفتن در بستر اپيستمولوژي انتقادي، .  را مي شناسيم، کمک مي کند

اپيستمولوژي واقعگراست چون واقعي بودن مفاهيم و اعمال اجتماعي را تشخيص .  واقع گرا، کلي و سازنده است

که فقط از واقعي ) idiographic(دهاي ايدئوگرافيک مي دهد و به وسيله اين تشخيص از افتادن در دام رويکر

که ادعا مي کنند ايده ها فقط برچسب هايي ) nomothetic(بودن ايده ها مي گويند و رويکردهاي نوموتتيک 

اقتصاد سياسي کلي است، چون ذات گرايي را نفي .  براي واقعيت خارق العاده کنش انساني است، احتراز مي کند

نفي ذات گرايي .  ايي، همه ي اعمال اجتماعي را به يك تبيين از اقتصاد سياسي تقليل مي دهدذات گر.  مي کند
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باعث تقويت رويکردي مي شود که مفاهيم را به عنوان مدخلي براي شروع مطالعه زندگي اجتماعي متنوع در نظر 

 .  )٢٠٠٦ ,١٩٨٧ ,Resnick and Wolff(مي گيرد 

و رد کردن گروهي ديگر، به معناي اولويتي است که به اين مفاهيم به عنوان انتخاب برخي مفاهيم و نظريه ها 

آنها نه بهترين بيانيه هاي موجود بلکه فقط راه هايي براي درک اعمال .  ابزار هاي مفيد تبيين داده مي شود

هايي که به عالوه، اپيستمولوژي سازنده است چون محدوديت هاي جبريت علي، ازجمله فرض .  اجتماعي هستند

معتقدند واحدهاي تحليل اجتماعي به صورت کل هاي کامالً شکل يافته و خطي با هم تعامل مي کنند را 

اپيستمولوژي به زندگي اجتماعي به عنوان يک سري فرآيندهاي سازنده ي دوطرفه که در .  تشخيص مي دهد

نجام مي دهند که تنها با پژوهش مراحل مختلف شکل گيري خود بر هم، کنش دارند و اين کار را به صورتي ا

در نهايت، اين رويکرد انتقادي است، چون معرفت را به عنوان توليد .  هاي خاص قابل درک است، نگاه مي کند

به عنوان مثال، اين اقتصاد سياسي انتقادي .  مقايسه هايي با ساير معرفت ها و ارزش هاي اجتماعي مي بيند

 پژوهش مورد نياز است را در مقابل ساير گونه هاي جايگزين از معرفت، مثل است، چون دائماً معرفتي که براي

به عالوه، اقتصاد سياسي، معرفت .  اقتصاد نئو کالسيک، علوم سياسي تکثرگرا و مطالعات فرهنگي قرار مي دهد

برابري، اقتصاد سياسي را در مقابل ارزش هايي مثل ارزش هاي سوسيال دموکراسي در مورد مشارکت همگاني و 

هستي شناسي رويکردي است به معني بودن، و در کل ميان .  که بر عمل ما تاثير مي گذارند، اندازه مي گيرد

برخالف رويکرد سنتي به اقتصاد سياسي که .  ديدن چيزها به صورت ساختار ها يا فرآيندها تفاوت قائل مي شود

 شده بود، بازانديشي در اقتصاد سياسي بر تغيير بر اين ساختارها، مثل شرکت هاي تجاري و حکومتي، متمرکز

اين، بدان معناست که پژوهش از اين نگاه که .  اجتماعي، فرآيند اجتماعي و روابط اجتماعي متمرکز شده است

تغيير اجتماعي امري فراگير است و ساختارها و نهادها دائماً در حال تغييرند، شروع مي شود و بنابراين، بهتر 

.   شروعي انتخاب کنيم که به جاي اينکه به دنبال نهادهاي مرتبط باشد فرآيندها را معرفي کنداست که نقطه

.  مطالعه نهادهاي رسانه اي مهم است اما چنين مطالعه اي بايد پس از تحليل فرآيندهاي اجتماعي انجام شود

آيند ورودي ارائه داد که از با علم به اين اصل، يک نقشه ي اصولي از اقتصاد سياسي با سه فر) ١٩٩٦(مسکو 
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اين نقشه با فضايي .  کااليي سازي يا فرآيندي که استفاده را به مبادله ي ارزش تبديل مي کند، شروع مي شود

سازي، يعني تبديل فضا به زمان يا فرآيند توسعه نهادي ادامه پيدا مي کند و در نهايت به ساختاريابي، فرآيندي 

قرار دادن اين فرآيندها در انظار .  جتماعي در کنار هم قرار مي دهد، ختم مي شودکه ساختارها را با عامليت ا

در اين صورت، اين کار جايگزيني يک شکل از ذات گرايي با .  باعث نمي شود که ساختارها با نهاد ها عوض شوند

تشکيل مي دهند و اينها مدخل هايي هستند که نظريه ذاتي اقتصاد سياسي را .  شکل ديگري از آن خواهد بود

بخش .  اين نظريه مي تواند در ميان ساير گزينه هاي موجود، ابزار خوبي براي درک زمينه ي اجتماعي باشد

.  بعدي به اين ورودي هاي ذاتي مي پردازد و از آنها براي تعيين حدود تحليل اقتصاد سياسي استفاده مي کند

دمات شناخته شده و به ارزش آنها در هنگام استفاده اشاره کااليي سازي به صورت فرآيند ارائه ي کاالها و خ

به عنوان مثال غذا براي ارضاي حس گرسنگي و داستان براي شکل گيري ارتباطات کاربرد دارد اما کااليي .  دارد

.  سازي آنها را دچار تغيير شکل مي کند و ارزش آنها را به آنچه مي توانند در بازار کسب کنند مربوط مي کند

فرآيند کااليي سازي .  در اينجا ارزش کشاورزي در فروش غذا و ارزش درام در تلويزيون تجاري متجلي مي شود

اول، فعاليت ها و فناوري هاي ارتباطي در تمام بخش هاي جامعه .  دو اهميت براي پژوهش ارتباطي قائل است

ج ارتباطات کامپيوتري نه فقط به شرکت به عنوان مثال، روا.  در فرآيند کلي کااليي سازي مشارکت مي کنند

هاي ارتباطي بلکه به همه شرکت ها امکان مي دهد تا کنترل بيشتري بر فرآيند هاي توليد، توزيع و داد و ستد 

داشته باشند که اين توانايي به فروشندگان اين شرکت ها امکان مي دهد تا با دقت هرچه بيشتري بر فروش و 

اين نظارت، شرکت ها را قادر مي کند تا تنها چيزي را توليد و به بازار عرضه کنند   .ليست هاي آن نظارت کنند

که مي دانند به سرعت به فروش مي رسد و بدين وسيله هزينه هاي جانبي و سرمايه گذاري هاي غير ضروري را 

 فناوري اطالعاتي وال مارک يکي از بزرگترين شرکت هاي جهان، به خاطر استفاده جسورانه از.  کاهش مي دهند

اين شرکت در صف اول استفاده از ماهواره و ارتباطات کامپيوتري براي انتقال اسناد .  مورد توجه قرار گرفته است

 .  )٢٠٠٤ ,Head(و مدارک فروش به ساير شرکت هاي مرتبط و شبکه هاي فروش در سراسر آمريكا بوده است 
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به عنوان مثال، در کل، .  نهادهاي خاص ارتباطي استدوم، کااليي سازي يک مدخل براي درک اعمال و 

 پاسخي بود به کاهش جهاني رشد اقتصادي، که به افزايش تجاري ١٩٨٠گسترش جهاني کااليي سازي در دهه 

سازي برنامه سازي هاي رسانه اي، خصوصي سازي رسانه ها و نهادهاي ارتباطات راه دوري که زماني عمومي 

مطالعات اقتصاد سياسي تلويزيون در خاورميانه هم تمايل به .  رهاي ارتباطي منجر شدبودند، و آزادسازي بازا

البته برخي مي گويند .  سمت خصوصي سازي و تجاري سازي بسياري از کشورهاي اين منطقه را نشان مي دهد

شود، که در برخي شرايط، رسانه هاي تجاري ممکن است بيش از زماني که پخش به وسيله ي دولت کنترل 

آزاد سازي و خصوصي سازي رسانه ها و بازارهاي ارتباطي در .  )٢٠٠١ ,Sreberny(امکان تنوع را فراهم کنند 

ايران هم در حال رخ دادن است اما دولت هنوز براي واگذاري کنترل ايدئولوژيک خود بي ميل است و سرمايه 

 .  )٢٠٠٦ ,Khiabany(گذاري خصوصي بر روي رسانه هاي محلي را محدود مي کند 

اقتصاد سياسي ارتباطات به خاطر تاکيد آن بر توصيف و مطالعه ي اهميت نهادها، مخصوصاً بخش تجاري و 

حاکميت که براي توليد، توزيع و داد و ستد کاالهاي ارتباطي و قانون گذاري در بازار ارتباطي مسؤول هستند، 

فرآيند کااليي سازي را از نظر دور نداشته، اما تمايل آن هر چند اقتصاد سياسي خود کاال و .  اهميت زيادي دارد

اقتصاد سياسي هرگاه با کاال سر و کار داشته، .  بيشتر در بررسي و تشريح نهادهاي شرکتي و حکومتي بوده است

بيشتر بر روي محتواي رسانه ها و کمتر بر مخاطبان رسانه ها و نيروي کاري که در فرآيند توليد رسانه اي دخيل 

تاکيد بر ساختارها و محتواي رسانه اي در سايه اهميت شرکت هاي رسانه اي .  هستند، متمرکز شده است

شرکت هاي ادغام شده فرامليتي مثل تايم وارنر، .  جهاني و رشد ارزش محتواي رسانه ها قابل درک است

وان مثال مي توان از انتشار پلکاني به عن.  نيوزکورپ و سوني، محتواهاي رسانه اي با آثار فزاينده توليد مي کنند

نام برد که در آن فيلمي در هاليوود توليد مي شود و در سينما ها به نمايش در مي آيد، بعد از شش ماه شايد 

دي آن وارد بازار مي شود، کمي بعد از آن نسخه ويدئويي و کابلي آن هم به بازار مي آيد .  وي.  کمي بيشتر، دي

 .  االً در تلويزيون سراسري به نمايش در مي آيدو نهايتاً فيلم احتم
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مطالب غير اخالقي هميشه يك کاالي پر .  اينترنت، قطعاً کااليي سازي محتواهاي خاص را متوقف نکرده است

صنعت .  طرفدار رسانه اي بوده که با گسترش جهاني اينترنت، مقدار اين مطالب به شدت افزايش يافته است

رفيت هاي بالقوه اينترنت و مهم تر از آن سهولت توزيع محتواهاي ديجيتالي را تشخيص سکس از همان ابتدا ظ

 به بعد براي خود ١٩٩٤حتي مجله هاي غير اخالقي وابسته به جريان اصلي مثل پلي بوي هم از سال .  داد

 است و ساالنه مطالب غير اخالقي يکي از سودآورترين تجارت ها در اينترنت.  نسخه ي اينترنتي ايجاد کردند

ميلياردها دالر براي خريد اين محتواها صرف مي شود که اين درآمد به جيب شرکت هاي فرامليتي مثل جنرال 

اخيراً پژوهش هايي با رويکردهاي فمينيستي و اقتصاد سياسي .  سرازير مي شود.  تي.  اند.  تي.  الکتريک و اي

.  اهاي غير اخالقي بر روي اينترنت مورد بررسي قرار گرفته استانجام شده و در آنها توليد، توزيع و مصرف محتو

به عالوه برخي از اين پژوهش ها نشان داده اند که چگونه فرآيند کااليي سازي، زنان و کودکان را به اشيايي براي 

 ;٢٠٠٤ ,Rajagopal and Bojin ;٢٠٠٠ ,Hughes(مصرف جنس مذكر سفيد پوست تبديل مي کنند 

Ramilo, ٢٠٠٦(  . 

اقتصاد سياسي، مخصوصاً در تالش براي درک اين رويه معمول که برمبناي آن، سفارش دهندگان آگهي براي 

مخاطب يک روزنامه، مجله، وب سايت، برنامه راديويي يا تلويزيوني پول مي ) تمايل به مصرف(اندازه و کيفيت 

ه بحث هاي جدي در باره اينکه آيا اين توجه باعث شد.  دهند، به مخاطب توجه بيشتري نشان داده است

مخاطبان، و در واقع کارگران جامعه، نيروي کار و توجه خود را به محتواي توليد شده مي فروشند يا نه، شکل 

اين بحث ها به دليل اينکه دامنه .  )١٩٨٦ ,Lebowitz; ١٩٧٨, Murdock ;١٩٧٧ ,Smythe(بگيرد 

ه سازمان تجاري، و نه فقط شرکت هاي رسانه اي را، به درون پژوهش بحث را به فراتر از محتوا کشانده اند و هم

پژوهش هاي اخير در اقتصاد سياسي تحليل مخاطب را .  هاي ارتباطي کشانده اند، بحث هاي مفيدي بوده اند

گسترش داده و تاريخ مخاطب و رابطه ي پيچيده ميان مخاطبان و توليد کنندگان فرهنگ تجاري را مورد 

 Ross ;٢٠٠٠ ,Hagen and Wasko ;٢٠٠٤ ,Compton ;٢٠٠٠ ,Butsch(ار داده است مطالعه قر

and Nightingale, پژوهش اقتصاد سياسي بحث درباره نيروي کار مخاطب را به اينترنت، يعني .  )٢٠٠٣
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جايي که فرآيند ساخت وب سايت، اصالح نرم افزار، بازي هاي آن الين و مشارکت در جماعت هاي آن الين، 

به عالوه، مصرف سنتي تر محتواي رسانه اي و سرشت مصرفي کاالهاي .  نجام مي شود، گسترش داده استا

 ,Campbell(آگهي شده، هم شبيه و هم متفاوت با نيروي کار مخاطباني است که اسميت توضيح داده است 

٢٠٠٥ ;Grimes, ٢٠٠٦; McMillan, ١٩٩٨; Smith-Shomade, ٢٠٠٤; Terranova, ٢٠٠٠( .

مهم است که عالوه بر مطالعه ي فرآيند هاي کااليي سازي محتواي رسانه اي و مخاطبان، کااليي سازي نيروي 

اثر نئوکالسيک براورمن مستقيماً تغيير شکل فرآيند کار در سرمايه داري .  کار رسانه اي را هم مد نظر قرار دهيم

ي خارج از وحدت فهم، يعني تجسم، تصوير و او معتقد است کار به صورت کل.  را مورد توجه قرار مي دهد

در فرآيند كااليي سازي، سرمايه شناخت را از .  طراحي كار و اجرا، يعني توانايي انجام دادن آن ساخته شده است

اجرا و مهارت را از توانايي ساده براي انجام يك وظيفه جدا مي کند تا قدرت مفهومي را در طبقه ي مديريتي 

خود بخشي از سرمايه محسوب مي شوند، يا منافع سرمايه را بازنمايي کند و اين فرآيند کار را متمرکز کند، كه 

در نهايت و با مقاومت نيروي کار، اين .  با توزيع جديد مهارت ها و قدرت را در انتهاي توليد بازسازي نمايد

 شود كه فردريك وينسلو تيلور مي" روش هاي مديريت علمي" فرآيند شامل به كارگيري دقيق و دخالت گرايانه 

براورمن فرآيند تغيير شکل نيروي کار در هنگام پيدايش صنايع با مقياس عظيم را شرح .  پيشتاز آن بوده است

داده اما نکته مهم در کار او اين است که وي توانسته گسترش اين فرآيند را در بخش هاي خدماتي و اطالعاتي 

ش هاي تجربي و بحث هاي نظري زيادي شکل بگيرد که اين بحث هاي اثر وي باعث شد پژوه.  نشان دهد

نظري اساساً بر نياز به توضيح ماهيت سوال برانگيز اين فرآيند، عامليت فعاالنه کارگران و شوراهاي کارگري و در 

 شده نهايت، در مورد اينکه چگونه تغيير شکل فرآيند کار به وسيله صنعت، شغل، طبقه، جنسيت و نژاد، تجربه

با روزمزدي شدن فزاينده سبک کار در .  )٢٠٠٣ ,Huws ;١٩٩٣ ,Berberoglu(است، متمرکز شده بودند 

ديران براي کاهش هزينه هاي کار و م.  محيط هاي کاري رسانه اي، کار کارکنان رسانه اي هم کااليي مي شود

افزايش درآمد، سيستم هاي مکانيکي را با سيستم هاي الکترونيکي تعويض مي کنند و بدين ترتيب، مي بينيم 

سيستم .  که در صنعت چاپ و با ظهور سيستم هاي حروف چيني الکترونيک، هزاران شغل از بين رفته است
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گزارشگران بايد .  ي دهند تا به اين فرآيند گسترش بيشتري بدهندهاي ديجيتال امروزي به شرکت ها اجازه م

آنها نه تنها گزارش مي کنند، بلکه گزارش خود را .  همزمان نقش هاي ويراستار و صفحه آرا را هم بازي کنند

 عموماً شرکت ها حق بسته بندي دوباره ي.  براي چاپ و گاهي قرار دادن در صفحات الکترونيک آماده مي کنند

.  محصوالت و سود بردن از استفاده هاي متنوعي که از اين محصوالت مي شود را براي خود محفوظ مي دارند

روزنامه نگاران تلويزيوني باخود دوربين حمل مي کنند و فيلم هاي خود را براي پخش در تلويزيون يا شبکه هاي 

ي خود را از طريق ماهواره هاي ارتباطي به امروزه، صنعت فيلم محصوالت سينماي.  کامپيوتري ويرايش مي کنند

سينما هاي مناطق مختلف مي فرستد و اين كار باعث از بين رفتن سيستم فيلم هاي سلولوئيدي و پخش با 

شرکت هاي بزرگ نرم افزار هاي خود را پيش از عيب يابي مي فروشند چون به خوبي مي .  آپارات شده است

رش خواهند کرد، تغييرات را پياده و نصب خواهند نمود و خودشان خواهند دانند که مشتريان اشکاالت را گزا

اين توانايي براي از بين بردن شغل ها، در کنار امکان انجام همزمان چند کار، .  فهميد چگونه مشکل را حل کنند

 ,Gibbs(و واگذاري کارها به مشتريان بي جيره و مواجب، توان بالقوه براي کسب سود را افزايش مي دهد 

٢٠٠٣; Hardt and Brennen ١٩٩٥; McKercher, ٢٠٠٢; Sussman and Lent ,١٩٩٨(  .

کارگران به اين وضعيت با گرد هم آوردن کارورزان رسانه هاي مختلف از جمله روزنامه نگاران، متخصصان پخش 

تحاديه هاي صنفي که تلويزيوني و کارشناسان فني فيلم، ويدئو، مخابرات و بخش هاي خدمات کامپيوتري، در ا

نقطه شروع دوم براي .  )٢٠٠٢ ,McKercher(بخش بزرگي از نيروي کار را نماينگي مي کند، پاسخ دادند 

بازانديشي در اقتصاد سياسي ارتباطات، فضايي سازي يا فرآيند غلبه بر محدوديت هاي فضا و زمان در زندگي 

ام اسميت و ديويد ريکاردو به اين نتيجه رسيدند که متفکران اقتصاد سياسي کالسيک مثل آد.  اجتماعي است

بايد توجه بيشتري به مشکل چگونگي ارزش گذاري بر فضايي که به وسيله زمين يا محيط ساخته شده ي ما 

.  به عالوه، نظريه ي ارزش كار آنها با مشکل چگونگي تعريف زمان کاري مواجه بود.  ايجاد مي شود، اختصاص داد

به ايده ي فضايي سازي " فضا را با زمان نابود کرده "ماني که يادآور شد که سرمايه داري ز) ١٩٧٣(مارکس 

منظور او از اين جمله اين بود که تجارت از ابزار حمل و نقل و ارتباطات براي کاهش زمان در انتقال .  نزديک شد



 ٢٣

ي به شما خواهند گفت که تجارت با امروزه متفکران اقتصاد سياس.  کاال، انسان و پيام در فضا استفاده مي کند

استفاده از پيشرفت هاي ارتباطي، اطالعاتي و فناوري، به جاي نابودي فضا، شکل آن را تغيير داده است 

)Castells, انسان ها، محصوالت و پيام ها بايد در يک مکان قرار بگيرند و اين مکان در حال تغيير .  )٢٠٠١

ر تحوالتي که در نظام کاري رخ داده و ميليون ها شغل به مناطق کم اين تغيير شکل د.  شکل اساسي است

فضايي شدن بر اساس ايده اي ساخته .  دستمزد جهان، مخصوصاً چين و هند منتقل شده اند، کامالً هويداست

شده است که از سوي جغرافي دانان و جامعه شناسان براي پرداختن به مسئله ي تغييرات ساختاري که حاصل 

به موضوع اهميت فاصله زمان ـ مكان اشاره ) ١٩٩٠(گيدنز .  ده هاي جابجايي فضا و زمان اراده شده بوداستفا

او عنوان مي دارد که اين فرآيند فراهم بودن و در .  مي کند تا کاهش وابستگي به زمان و مکان را نشان دهد

استفاده کنند ) زمان و مکان (نند از آن دسترس بودن، زمان و مکان را به منزلة منابعي براي کساني که مي توا

فشردگي زمان و مکان را مطرح مي کند تا نشان دهد که چگونه ) ١٩٨٩(هاروي .  بسط و گسترش مي دهد

توجه ما را ) ٢٠٠١(کاستلز .  نقشه کار آمد جهان در حال تغيير، به نفع آناني است که مي توانند از آن بهره ببرند

زيکي و اهميت يافتن فضاي جريان ها جلب مي کند تا نشان دهد که نقشه جهان، با به کم شدن اهميت مکان في

توجه به مرز هايي که با جريان مردم، کاالها، خدمات و پيام ها به وجود مي آيند شكل مي گيرد و چيزي را خلق 

 .  هندسه قدرت مي نامد) ١٩٩٢(مي كنند که ماسي 

يفا مي کند چرا که فرآيندهاي ارتباطات و اطالعات و تکنولوژي ها، ارتباطات در فضايي شدن نقشي کليدي را ا

انعطاف پذيري و کنترل را در صنعت افزايش مي دهند، اما به طور مشخص در درون بخش هاي ارتباطات و 

فرآيند جهاني ] همان[فضايي شدن در برگيرنده فرآيندهاي جهاني شدن .  اطالعات اين کار را انجام مي دهند

بندي مجدد در سطح صنعت با توسعه بازارهاي يکپارچه مبتني بر تکنولوژي هاي ديجيتال، و در سطح ساختار

شرکت ها با رشد شرکت هاي انعطاف پذير يا مجازي که از سيستم اطالعات و ارتباطات بهره مي گيرد تا به طور 

 کنندگان، نيروي کار خودش و مستمر ساختار، خطوط توليد، بازاريابي و روابط اش با ديگر شرکت ها، تامين

جهاني شدن و ساختار بندي صنعتي به شکلي دوسويه، چهار الگوي .  مشتريان را تغيير دهد، عملي مي شود
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تجاري شدن کارکردهاي دولت را نهادينه مي کند .  عمده ساختار بندي مجدد دولت را تحت تاثير قرار مي دهند

خصوصي شدن يک گام .  همراه با خطوط درآمدزايي و کسب و کارمثل فراهم آوردن خدمات مخابراتي و پستي 

آزادسازي جواز راه اندازي .  فراتر مي رود و واحد ها و بخش ها را به کسب و کار خصوصي تبديل مي کند

بازارهاي رقابتي را صادر مي کند و در نهايت، بين المللي شدن، دولت را از طريق اقتصاد و اقتدار سياسي در حال 

اقتصاد سياسي .  پيوند مي دهد) گات ، گاتس ، تريپس ( و بين المللي ) نفتا (ير به پيمان هاي منطقه اي تغي

ارتباطات به شکلي سنتي به فضايي شدن به منزله گسترش نهادي قدرت شرکت ها و بنگاه ها در صنعت 

ه اي رخ داده است ديده مي اين امر در رشد آشکاري که در اندازه ي شرکت هاي رسان.  ارتباطات مي پردازد

به .  رشدي که با ميزان اموال، در آمدها، سود، کارکنان و ارزش سهام در بازار بورس قابل اندازه گيري است.  شود

عنوان مثال سيستم ارتباطات در اياالت متحده درحال حاضر توسط تنها معدودي از شرکت هاي آمريكايي مثل 

شرکت .  شکل گرفته اند) CNN(، تايم وارنر )ABC(، والت ديسني )CBS(، وياکوم )NBC(جنرال الکتريک 

 .برتلسمان و سوني هستند) FOX(هاي غير آمريكايي نيز شامل نيوز کورپريشن 

اقتصاد سياسي به شکل ويژه اي اين رشد را با پرداختن به صورت هاي مختلف تمرکز و همگرايي جمعي شرکت 

 ,Herman and McChesney ;١٩٨٨ ,Herman and Chomsky(ها مورد بررسي قرار داده است 

١٩٩٧; Bettig and Hall, تمرکز و همگرايي افقي وقتي رخ مي دهد که يک شرکت در يک نوع .  )٢٠٠٣

رسانه اي سهم عمده اي از يک رسانه ديگر که به طور مستقيم با کسب و کار اين رسانه در ارتباط نيست را 

 و تمرکز افقي تمرکز فرا رسانه اي است که يک نوع شرکت رسانه اي قديمي شکل معمول اين همگرايي.  بخرد

مثال مر بوط به اين مورد در خاور ميانه .  تر مثل روزنامه، رسانه اي جديدتر مثل راديو و يا تلويزيون را بخرد

را در سراسر اين خانواده امپراتوري رسانه اي اش .  خانواده ي گسترده ي سعودي و عاليق رسانه اي اش است

جهان عرب گسترش داده است و در رسانه هاي نوشتاري، راديو، تلويزيون، انتقال ماهواره اي، پارک هاي هاي 

مثال ديگر در مورد تمرکز افقي در .  )٢٠٠١ ,Boyd ;٢٠٠١ ,Hafez(مضموني سرمايه گذاري کرده است 

 که در بخش هاي مصالح ساختماني و خاورميانه خانواده ي ساويريس در مصر صاحب گروه اوراس کام است
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.  )٢٠٠١ ,Sakr(توزيع گرفته تا مخابرات و مجموعه هاي توريستي و سينماها، سرمايه گذاري کرده است 

تمرکز افقي همچنين هنگامي رخ مي دهد که يک شرکت رسانه اي همه يا بخشي از يک شرکت غير رسانه اي 

تمركز عمودي، تراکم .   ارتباطي يا رسانه اي گوناگون را مي خردرا مي خرد و يا يک شرکت غير رسانه اي صنايع

و انباشتگي شرکت هاي همسو در كسب و كار را توصيف مي کند که کنترل شرکت را بر فرآيند توليد افزايش 

تلفيق عمودي .  مثل زماني که يک استوديوي توليد فيلم در هاليوود يک توزيع کننده فيلم را مي خرد: مي دهد

به عقب زماني رخ داد که روزنامه نيويورک تايمز، روزنامه پيپر ميلز را در کبک به منظور بسط کمپاني اش به رو 

عالوه بر نشان دادن اينکه چگونه شرکت هاي رسانه اي به .  سمت مراحل پايين تر فرآيند توليد خريداري کرد

اندازه و قدرت با هر شرکتي در هر صنعتي رقابت توده هاي انبوه و متراکمي تبديل شده اند که هم اکنون از نظر 

مي کنند، اقتصاددانان سياسي به توسعه ي شکل هاي انعطاف پذير قدرت شرکت ها مي پردازند که در سرمايه 

گذاري هاي مشترک، اتحادهاي استراتژيک و ديگر چيدمان هاي کوتاه مدت و پروژه محور، شرکت ها يا بخشي 

اين شرکت ها از ابزار هاي انعطاف پذيرتر .  م هستند به دور هم جمع مي کننداز شرکت ها را که رقيب ه

يکي از پيامد هاي .  ارتباطات بهره مي برند تا به منظور برخورداري از منافع متقابل متحد و بعد از هم جدا شوند

و ديگر ويژگي هاي تجارت امروزه از دستمزدها، مهارت ها .  فضايي شدن، توسعه ي بازار هاي جهاني کار است

بيشتر کارهاي اوليه ي اقتصاد سياسي در اين حوزه بر روي گسترش .  مهم در سطح بين المللي برخوردار است

به ) کشور هاي حوزة کاراييب ( و ورود داده ها ) آسياي جنوب شرقي (توليد کامپيوتر و اجزا و عناصر ارتباطي 

 اين شرکت ها به خاطر دستمزد هاي پايين و حکومت هاي داخل کشور هاي جهان سوم متمرکز بود، جايي که

اين حوزه ي پژوهشي .  )١٩٨٤ ,Sussman ;١٩٨٦ ,Heyzer(خودکامه و اقتدار طلب جذب آنجا مي شوند 

بسط و گسترش يافته است تا به آنچه که هم اکنون تالش ها و اقدامات تجاري جهت يافتن نيروي کار با 

آنها اين افراد را براي حوزه هايي چون توليد نرم افزار و ارائه ي .   مي شود بپردازددستمزد پايين و ماهر خوانده

 .  )٢٠٠٤موسسه سياست اقتصادي، (خدمات در مراکز تلفن در جهان سوم الزم دارند 
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طرفداران .  مراکز تلفن در هند از سوي چهره هاي دانشگاهي و رسانه اي مورد توجه چشمگيري قرار گرفته است

اميان جهاني شدن در رسانه هاي مسلط عنوان مي کنند که اين شغل با منزلت است که به زنان جوان هندي و ح

حقيقت اما کامال برخالف اين است؛ چرا که .  )١٣ :٢٠٠٤ ,Friedman(اعتماد به نفس و عزت نفس مي دهد 

مراکز تلفن بين .  يسانس هستندمراکز تلفن در هند اغلب به آنها نياز دارند که داراي مدرک ليسانس و فوق ل

المللي در هند افراد بسيار تحصيل کرده و ماهر را جذب مي کنند و آنها را وارد کارهاي مهارت زدايي شده اي 

شرايط کار کردن که اغلب نامطلوب است .  مي کنند که کمترين استفاده را از استعداد و مهارت شان مي برد

تعداد بي شماري از مراکز تلفن در هند بر اساس مدل توليد انبوه، خدمات  . منجر به يک تغيير اساسي مي شود

فرآيند کار استاندارد شده و يکنواخت است؛ تعامل مشترک از نظر محتوا، .  نسبتا کم ارزشي را ارائه مي کنند

ي خدامات به با توجه به ماهيت زمان محور بودن کار تعاملي، ارائه .  ساده و به شدت تحت کنترل و مکتوب است

زندگي " اکنون"در .  مشتريان در اين مراکز، کارکنان به واقع تاثيرات و فرآيند فضايي شدن را احساس مي کنند

بسياري از شرکت ها تالش دارند تا .  مي کنند در حاليکه زندگي شان را مطابق با وقت آمريكا تنظيم مي کنند

کايي و کسب لهجه آمريكايي با حضور در کالس هاي زبان با موقعيت و مکانشان را براي انتخاب نام هاي آمري

با وجود اين، همه کارگزاران مراکز تلفن سوژه هايي براي تقسيم کار نژادي توسط .  لهجه آمريكايي مخفي کنند

آمريكايي ها و ديگر مشتريان انگليسي زبان در جهان پيشرفته محسوب مي شوند، به ويژه اگر معلوم شود آنها 

اين فرآيند را مي توان به عنوان ادامه ي سلسله مراتب نژاد پرستانه در نظر گرفت که مي گويد .  اندهندي 

چگونه انگليسي صحبت شود و امتياز و حق ويژه اي به انگيسي از نوع آمريكايي اش به عنوان استاندارد جهاني 

دن در ضمن جهان فضايي ش.  )٢٠٠٤ ,Taylor and Bain ;٢٠٠٤ ,Mirchandani(داده مي شود 

پيشرفته را نيز شامل مي شود جايي که مثال و نمونه ي اصلي آن، رشد فيلم هاي آمريكايي و توليدات ويديويي 

در جاهايي چون تورنتو، ونکوور و ديگر بخش هاي کاناداست که در آن هزينه هاي نيروي کار به سود تجاري 

 بارز ديگر در اين باره در جهان پيشرفته باز هم به مثال.  )٢٠٠١ ,Magder and Burston(افزوده مي شود 

کانادا در بين ديگر کشورها مثل اسراييل و ايرلند دريافت کننده ي اصلي .  کار در مراکز تلفن مربوط مي شود
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سرمايه ي شرکت هاي آمريكايي بوده است چرا که نيروي کار ماهر و ارزان قيمت در آنجا وجود داشته است و 

تحقيقات انجام شده در کانادا بر اين .  اين کشورها نيز مثل همتايان هندي شان مهارت زدايي شدندکارگران در 

هنگام تصميم گيري، مکان سرمايه .  نکته تاکيد دارند که چگونه زبان و لهجه، مکان و فرهنگ هنوز با اهميت اند

دولت کانادا در جذب سرمايه گذاري گذاري مهم تر از دستمزد ها در نظر گرفته مي شود و اين چيزي است که 

تفاوت هاي زبان شناختي و .  )٢٠٠٥ ,Mosco ;٢٠٠٦ ,Lavin(بدان پي برده است و بر آن تاکيد دارد 

فرهنگي براي مديريت در مراکز تلفن هندي که براي آمريكايي ها و ديگر آنگلوساکسون ها در جهان توسعه يافته 

ظر گرفته مي شود و بدين معناست که نمي توان بدون تعهد هر جاي کار مي کنند به منزله ي يك معضل در ن

برخي مراکز تلفن در هند حتي بسته شده اند و کار به همان کشوري که از آن آمده بود .  دنيا کار را انتقال داد

سومين نکته در اقتصاد سياسي تجديد نظر شده ي ارتباطات، .  )٢٠٠٥ ,Taylor and Bain(منتقل شد 

ساختاربندي اشاره به .  )١٩٨٤(؛ فرآيندي که در آثار آنتوني گيدنز برجسته شده است   بندي استساختار

مشخصا .  "مردم تاريخ را مي سازند اما نه تحت شرايط دلخواه و مورد نظرشان"مفهومي از کارل مارکس دارد که 

اد سياسي به تمرکز بر روي پژوهش هاي مبتني بر ساختاربندي کمک مي کنند تا گرايش در تحليل هاي اقتص

ساختار يعني تجارت و نهاد هاي دولتي را با در اختيار گرفتن و استخدام ايده هايي چون عامليت، فرآيند 

به شکلي عيني تر ساختار بندي به معني بسط مفهوم طبقه ي .  اجتماعي و کردار اجتماعي متعادل سازيم

معنايي که آن را بر حسب آنچه برخي دارند و (مورد نظر است اجتماعي از معنا و تعبير ساختاري و مقوله اي 

به گونه اي كه هم معناي نسبي و هم معناي نهادي اصطالح طبقه ي اجتماعي را ) برخي تدارند تعريف مي کند

 .  شامل مي شود

نها نيروي ديدگاه ربطي در مورد طبقه ي اجتماعي، ارتباطات بين تجارت و نيروي کار و روش هايي که از طريق آ

.  کار خودش را درون آن روابط به منزله يک نيروي مستقل داراي حقوق خاص تعريف مي کند، برجسته مي سازد

.  اين رويکرد هيچ چيزي از ارزش طبقه به عنوان معياري براي تفاوت قايل شدن بين داراها و ندارها کم نمي کند

هش هايي در مورد نابرابري در سيستم هاي ارتباطات، به اقتصاد سياسي ارتباطات مفهوم طبقه را با انجام پژو
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ويژه در دسترسي به ابزارهاي ارتباطي و بازتوليد اين نابرابري ها در نهاد اجتماعي مورد مطالعه قرار مي دهد 

)McChesney, ١٩٩٩; Murdock and Golding, اين مفهوم در مورد نيروي کار نيز به کار .  )٢٠٠٤

از جمله کار در صنايع (در تحقيق در مورد اينکه چگونه كاربرد تکنولوژي ارتباطات و اطالعات رفته است به ويژه 

همچنين اين مفهوم به کار گرفته .  )٢٠٠٢ ,McKercher(کار را خودکار و مهارت زدايي مي كند، ) رسانه اي

ا انجام کار در سيستم هاي شده است تا نشان دهد که چگونه ابزارهاي ارتباطي مورد استفاده قرار مي گيرند ت

نظارتي اندازه گيري شوند، که اين کار کنترل مديريتي را بر روي کل فرآيند کار به طور دقيق امکان پذير مي 

نظارت هوشمند الکترونيک در فرآيند کار مورد استفاده قرار گرفته است تا شکل .  )٢٠٠٣ ,Parenti(سازد 

فتمان اقتصاد نئوليبرال به عنوان دزديدن از وقت کار خوانده مي شود و هاي نويني از انحراف کارمندان که در گ

به منزله نوع جديدي از جرم عليه سرمايه محسوب مي شود که ساالنه ميليارد ها دالر خسارت به بار مي آورد را 

يدگاه بازانديشي رويکرد اقتصاد سياسي به معني بسط مفهوم مقوله اي با يک د.  )٢٠٠٢ ,Snider(بشناسند 

ربطي از آن است که طبقه را منطبق با فعاليت ها و فرآيند هايي تعريف مي كند که مقوله هاي طبقه اجتماعي را 

از اين منظر طبقه کارگر تنها به سادگي با فقدان دسترسي به ابزار هاي ارتباطي تعريف .  به هم پيوند مي دهند

عالوه بر اين مفهوم .  اد با طبقه سرمايه دار تعريف مي شودنمي شود بلکه با رابطه هاي هماهنگي، وابستگي و تض

نهادي در مورد طبقه به طبقه ي کارگر به عنوان توليد کننده اي براي خودش مي نگرد، هرچند اين هويت در 

 ;١٩٩٩ ,Dyer-Witheford(ارتباط با سرمايه و استقالل، هويتي کم اهميت، متغير و متضاد باشد 

Maxwell, ين مقاله به دنبال نشان دادن اين موضوع است که چگونه طبقات خودشان و تاريخ را مي ا.  )٢٠٠٢

 .  سازند، با در نظر گرفتن تحليل پژوهشگرانه شرايطي که اين فعاليت تاريخ ساز را محدود مي کند

مي که هنگا: بازانديشي اقتصاد سياسي همچنين به معناي متعادل سازي گرايشي ديگر در اقتصاد سياسي است

داليل .  به عامليت، فرآيند و کردار اجتماعي معطوف مي شود، تمايل دارد بر طبقه ي اجتماعي متمرکز شود

ساختاربندي طبقاتي يک نقطه ورودي اصلي براي درک زندگي اجتماعي .  مهمي براي اين تاکيد وجود دارد

 طبقاتي را در اقتصاد سياسي ارتباطات محسوب مي شود و تعداد بيشماري از مطالعات استمرار تقسيم بندي هاي
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عليرغم اين، ابعاد ديگري نيز براي ساختاربندي وجود دارد که مکمل کننده هستند و با .  نشان داده اند

ساختاربندي طبقاتي شامل جنسيت، نژاد و جنبش هاي اجتماعي که تشکيل دهنده بيشتر روابط اجتماعي 

اقتصاد سياسي در پرداختن به فصل مشترک .  ر تضاد هستندهستند و به شکلي موسع تعريف شده اند د

مطالعات فمينيستي و اقتصاد سياسي رسانه ها گام هاي مهمي برداشته است، در عين حال که بر انجام کارهاي 

 ;٢٠٠٦ ,Lee; ٢٠٠٤, Byerly ;٢٠٠٢ ,Meehan and Riordan(انتقادي بيشتر تاکيد دارد 

Peterson, ير در مورد زنان و رسانه ها در خاور ميانه نشان مي دهد که رسانه ها در پژوهش هاي اخ.  )٢٠٠٥

زمان ها و مکان هاي مختلف چقدر متنوع به کار گرفته شده اند تا فرصت ها را براي آنها فراهم آورند و يا آنها را 

ت نشان دادن در ايران عليرغم سختگيري هاي سياسي، رسانه هاي انعطاف پذير براي پراهمي.  محدود سازند

موضوع زنان و برجسته کردن آن به کار گرفته شده اند؛ همچنين براي اينكه بتوانند روش هاي جديدي را براي 

در ضمن در بعضي كشورهاي .  )٢٠٠٤ ,Sakr(فکر کردن در مورد فمينيسم و ارتباط اش با اسالم ارائه دهند 

ر پژوهش در مورد تکنولوژي اطالعات، جنسيت و ديگر، اقتصاد سياسي توانسته است گام هاي مهم تري را د

تقسيم نيروي کار بين المللي بر دارد؛ پژوهش هايي که به ستم مضاعفي که زنان در صنايعي مثل الکترونيک با 

آن مواجه اند مي پردازد، در صنايعي كه در شرايط پايين ترين دستمزد و باالترين بهره كشي از کار قرار دارند 

)Huws, ٢٠٠٣; Pellow and Park, مطالعات رسانه ها به شکلي گسترده به امپرياليسم، به .  )٢٠٠٢

ويژه به بررسي نقش رسانه ها و تکنولوژي اطالعات در تثبيت کنترل جوامع غني تر بر جوامع فقيرتر، پرداخته 

رفتن آن در پايين با اشاره به موقعيت حاشيه اي آفريقا در نردبان فضاي مجازي و قرار گ) ٢٠٠٤(يائو .  است

ترين نقطه ي آن، عنوان مي کند که شکل نوظهوري از امپرياليسم که با گسترش جهاني اينترنت و تکنولوژي 

اين شكل باعث .  هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي همراه شده است براي کشور هاي جهان سوم تعريف مي شود

زمان هايي چون سازمان تجارت جهاني در راستاي وابستگي دانش اين کشور ها به غرب مي شود و از طريق سا

در ارزيابي چند ) ١٩٩٨(همانطور که گاندي .  منافع قدرت هاي غربي و شرکت هاي چند مليتي عمل مي کند

بعدي اش از مسئله نژاد و رسانه نشان مي دهد، نژاد در اين تحليل و در مجموع در فرآيند اجتماعي ساختاربندي 
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سم بندي هاي نژادي، عامل سازنده ي اصلي سلسله مراتب چندگانه ي اقتصاد سياسي تق.  به چشم مي خورد

جهاني معاصر محسوب مي شوند، و نژاد، هم به منزله مقوله، و هم به منزله ارتباط اجتماعي، در جهت تبيين 

دسترسي به منابع ملي و جهاني مثل ارتباطات، رسانه و تکنولوژي اطالعاتي ياري دهنده است 

)Sivanandan, ١٩٨٩; Pellow and Park, ٢٠٠٢, Ya’u, يکي از عمده ترين فعاليت ها در .  )٢٠٠٤

ساختار بندي، فرآيند ساخت هژموني است؛ يعني همان چيزي که به عنوان عقل سليم و چيزي از پيش بديهي و 

در )  هاي اجتماعياز اخالق گرفته تا کردار( مسلم فرض شده و روش طبيعي انديشيدن در مورد جهان اطراف 

هژموني يک شبکه ي زيست شده از معاني و ارزش هاست كه به شکل متقابل برسازنده .  نظر گرفته مي شود

يعني در عين حال که اين ارزش ها به عنوان کردار تجربه مي شوند به شکلي متقابل و دوسويه تاييد .  است

به عامل ها به عنوان کنشگران اجتماعي مي نگرد تا به عنوان مثال اگرچه اقتصاد سياسي .  كننده نيز هستند

فرآيندي که به بازتعريف کنش گران اجتماعي .  فردي، اما بر اهميت فرآيند هژمونيک فردي شدن تاكيد دارد

مثل مديران تجاري و کارگران به عنوان سوژه هايي که ارزش آنها به حقوق و بيان فردي، مسئوليت سياسي 

اقتصاد دانان سياسي ارتباطات، روش هايي .  ادن و آزادي فردي مصرف، پيوند خورده استفردي در هنگام راي د

آنها روشي را که .  را که رسانه هاي جمعي اصلي به کمک آنها فردي شدن را تقويت مي کنند نشان مي دهند

ي که قدرت انجام جدا اين رسانه ها براي جداسازي افراد از يکديگر، از هويت و طبقه ي اجتماعي شان و از آنهاي

اقتصاددانان سياسي همچنين شيوه هايي را توصيف مي .  سازي را دارند به کار مي برند به تصوير مي کشند

کنند که برخي رسانه ها به کمک آنها در برابر فرآيند هژمونيک فردي شدن مقاومت مي کنند و شکل هاي اظهار 

عات اخير كه در مورد رسانه جمعي و ايندي ميدياي دموکراتيک و جمعي را ارائه مي دهند، مثل مطال

)Indymedia ( وب محور انجام گرفته است)Downing, ٢٠٠١; Hanke, ٢٠٠٥ ;Howley, ٢٠٠٥(  .

آنها اين چنين نتيجه گيري مي کنند که خارج از تنش ها و نزاع هاي درون فرآيند هاي متنوع ساختاربندي، 

مال وابسته به جريان مسلط، رسانه هاي مخالف و در نهايت رسانه هاي رسانه ها را مي توان در شکل هاي کا

 .جايگزين دسته بندي کرد
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 چالش هاي مربوط به مرز بندي ها

بازانديشي و تعريف مجدد اقتصاد سياسي در ضمن فرد را ملزم مي سازد تا به ارتباط بين اصل اقتصاد سياسي و 

 ممکن است که فرد دنياي رشته هاي دانشگاهي را به روش هاي اگرچه.  مرزهاي آن نگاهي از بيرون بياندازد

متنوعي ترسيم کند اما به نظر مثمر ثمر خواهد بود اگر اقتصاد سياسي ارتباطات را در برابر مطالعات فرهنگي 

رويکرد مطالعات فرهنگي جنبش روشنفکري گسترده اي .  قرار دهيم و هر دوي اينها را در برابر علم سياست

 ,Storey( تاكيد آن بر ساخت معنا در متن ها است و شامل همه نوع ارتباط اجتماعي مي شود است که

اين رويکرد شامل شکاف ها و جريان هايي است که تب و تاب قابل توجهي را در درون اين متن ها به .  )٢٠٠٣

مطالعات .  ي سهيم باشدبا اين همه مطالعات فرهنگي مي تواند در تعريف مجدد اقتصاد سياس.  وجود مي آورند

نقد اين ديدگاه که مشاهده حسي تنها منبع دانش ( فرهنگي به گونه اي جدي به پوزيتيويسم نقد وارد مي کند 

به عالوه مطالعات فرهنگي رويکرد فلسفي بازتري را تعريف نموده است که بر ذهنيت و به عبارتي اينکه .  )است

همچنين مطالعات .  د، و نيز بر توليد اجتماعي دانش متمرکز استچگونه افراد جهان شان را تفسير مي کنن

فرهنگي معناي تحليل فرهنگي را با اين فرض گسترش داده است که فرهنگ را به طور معمول، همه ي 

کنشگران اجتماعي توليد مي كنند، نه اينکه بيشتر نخبگان توليد كنند؛ و اينکه امر اجتماعي همان اندازه که 

اگرچه اقتصاد سياسي مي .  جتماعي شکل مي گيرد، در اطراف جنسيت و مليت نيز شکل مي گيردحول طبقه ا

از آنجايي که اقتصاد سياسي رويکردي .  تواند از مطالعات فرهنگي بياموزد اما به آن کمک نيز مي تواند بکند

معرفتي که ارزش هاي  . فلسفي دارد و به مراتب شمول گراتر است، بر معرفت شناسي واقع گرا تاکيد دارد

پژوهش تاريخي و تفکر، بر حسب کليت هاي عيني اجتماعي را تعيين مي کند و با فلسفه ي ريشه دار اخالقي بر 

اقتصاد سياسي از مطالعات .  تعهد به غلبه بر تمايز بين پژوهش اجتماعي و کردار اجتماعي تاکيد مي ورزد

همانطور که از انديشيدن .   ذهنيت دارد فاصله مي گيردفرهنگي که تمايل به اغراق در مورد اهميت نقش

اقتصاد سياسي در ضمن از مطالعات فرهنگي .  برحسب کردارهاي تاريخي و کليت هاي اجتماعي فاصله مي گيرد

به خاطر استفاده از زبان مبهم، که بر خالف اين نگاه اوليه ي آنهاست که بايد از زباني استفاده کرد که تمامي 
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سرانجام اقتصاد سياسي اين را كه .  دي که مسؤول خلق فرهنگ هستند آن را بفهمند، دوري مي جويدمردم عا

اجتماعي مصرف اجتناب كند " توليد" مطالعات فرهنگي تمايل دارد از مطالعات کار و فرآيند کار در ازاي بررسي 

كه نيروي کار هر نوع ارزش در و گرايش متعاقب آن از سوي برخي افراد در مکتب مطالعات فرهنگي براي اين

 James ;٢٠٠٤ ,١٩٩٦ ,Denning(جنبش هاي معاصر تغيير اجتماعي را نديده بگيرد، را نفي مي كند 

and Berg, ١٩٩٦, Maxwell, ٢٠٠١; Mosco, مواجهه اي ) ١٩٩٩(بنا به استدالل ميهان .  )٢٠٠٤

پذير است، در صورتي که بين تشريفات و ثمربخش ميان اقتصاد سياسي ارتباطات و مطالعات فرهنگي امکان 

مواضع انتقادي انديشه ها تمايزي در نظر گرفته شود و بر اين نکته تاکيد شود که گفتگو با مطالعات فرهنگي نه 

تنها براي اقتصاد سياسي مفيد است بلکه براي اينکه درکي کافي و درست از مصنوعات، مخاطبين و نهاد هاي 

اقتصاد سياسي در عين حال مي تواند از توسعه ي ديدگاه علم سياست .  ضروري استرسانه اي داشته باشيم، 

گذاري که جناح سياسي آن تمايل دارد دولت را در مرکز تحليل قرار دهد و جناح اقتصادي آن تمايل دارد تا 

به كار ، اجتماعي و فرهنگي عملي  نظريه ي اقتصادي نئوکالسيک را در مورد طيف وسيعي از زندگي سياسي

اقتصاد سياسي مايل .  )١٩٩٢ ,Posner ;١٩٨٨ ,Stigler ;١٩٩٩ ,Buchanan(گيرد، چيزهايي بياموزد 

است تا دولت را به شدت وابسته و متعين در چارچوب هاي مسلط سرمايه داري معرفي کند و به نوعي براي 

ر مشترک عالقه به تحليل گسترده عالوه براين اقتصاد سياسي و علم سياست به طو.  دولت نقشي فعال قايل است

با اين همه اقتصاد سياسي به شکلي بنيادين از علم .  حول کليت اجتماعي با نگاه به تحول اجتماعي دارند

سياست که معتقد به مستقل بودن دولت است فاصله مي گيرد و معتقد است که دولت تنها قدرت مسلط در 

برخالف همه اين ها اقتصاد سياسي بر قدرت تجارت و فرآيند .  دجامعه نيست و نيروهاي ديگري نيز وجود دارن

عليرغم اين اقتصاد سياسي تمايل علم سياست .  کاالسازي به عنوان نقطه ي آغازين تحليل اجتماعي تاکيد دارد

به تحليل بر مبناي کليت اجتماعي و تحليل ارزش هايي که بايد تحول جامعه را بر اساس فردگرايي و عقالنيت 

اما اقتصاد سياسي بر روي فرآيندهاي اجتماعي که از طبقه ي اجتماعي و .  ازار هدايت کنند را رد مي کندب
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نيروي کار آغاز مي شود تاکيد دارد؛ بر روي قرار دادن زندگي جمعي و عمومي در برابر بازار و عقالنيتي که، از 

 . )٢٠٠٣ ,Lewis and Miller(منظر اقتصاد سياسي، به واقع قدرت طبقاتي توليد مي کند 
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