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 اطالعات و فعالیتهای اطالعاتی

 اطالعات(information) مقادیر : طبق یک تعریف کلی عبارتست از

جمع آوری شده، پردازش شده، انتقال داده  (data)داده های زیادی از 

 .  شده و در نهایت مدیریت شده برای استفاده های مقتضی

 ،دانش با جمع شدن اطالعات(knowledge ) ،و با افزایش دانش هم

 .پدید می آید (wisdom)خرد 

 

  دسته تقسیم میشوند 6فعالیتهای اطالعاتی به طور کلی به: 

1-  انتقال اطالعات -3مجراگذاری اطالعات  -2ایجاد اطالعات 

4-  بازیافت اطالعات -6ذخیره سازی اطالعات  -5پردازش اطالعات 



 اوُاع جریان دادي از دید اریک وَُوتی

1- خشیبٔٙبی ثیٓ اٌٍٍّی کٗ اص تصّیّبت : خشیبْ دادٖ ٘بی کبسثشدی

 .عبصِبٔی ٚ ِذیشیتی پؾتیجبٔی ِیکٕٕذ

2- ؽبًِ ِجبدالت ِبٌی اِٛسی چْٛ، اِٛس : خشیبْ دادٖ ٘بی تشاکٕؼ ِبٌی

 .اػتجبسی، پشداختٙب ٚ أتمبي پٛي ثذعت ِی آیذ

3- ِشثٛغ ثٗ عٛاثك ؽخصی،ِثً عٛاثك اػتجبسی، : خشیبْ دادٖ ٘بی فشدی

پضؽکی، پیؾیٕٗ ٘بی کیفشی، ٚظؼیت اعتخذاَ ٚ یب زتی اعبِی ٚ ؽّبسٖ 

 .٘بی ؽٕبعبیی، ِیؾٛد

4- ؽبًِ ٔتبیح آصِبیؾگب٘ی، تسمیمبت، عٕدؾٙبی : خشیبْ دادٖ ٘بی ػٍّی

 .ِسیطی ٚ ِتشٌٚٛژیک ٚ آِبس٘بی التصبدی ِی ثبؽذ



اوُاع جریاوات مثادالت دادي ایی تیه 
 کطُرٌا

1- یک ؽؼجٗ فشػی دس کؾٛس اٌف، ثطٛس : خشیبْ خّغ آٚسی ٚ ثجت

 .یکطشفٗ اغالػبت سا ثٗ کبسثشاْ دفتش ِشکضی کؾٛس ة ِٕتمً ِیکٕذ

2- صِبٔی اعت کٗ یک ٔٙبد ِشکضی، اغالػبت سا ثٗ چٕذیٓ : خشیبْ تٛصیغ

ثب کبسثشد٘بیی چْٛ، ثٗ سٚص عبصی پبیگب٘ٙبی . ؽؼجٗ فشػی تٛصیغ ِیکٕذ

 ِسٍی، گضاسؽٙبی ِبٌی ٚ آِٛصؽی

3- پشداصػ ثیٓ اٌٍٍّی ثطٛس دایشٖ ایی اعت : خشیبْ ؽجکٗ ایی ثیٓ اٌٍٍّی

 .ٚ ؽؼجٗ ٘بی فشػی کؾٛسی اص تغٙیالت کؾٛس ِیضثبْ ثٙشٖ ِیجشٔذ

4- خشیبْ پیچیذٖ ایی اعت کٗ دس آْ خشیبْ : خشیبْ ؽجکٗ ٘بی چٕذٍِیتی

پشداصػ ُ٘ . دادٖ ٘ب ثب تؼبِالت کبسثشاْ ٚ ِیضثبْ ثطٛس چٕذگبٔٗ اعت

 .   ِتّشکض ٚ ُ٘ پشاکٕذٖ ٚ ُ٘ ٘ش دٚ ِیجبؽذ



 جامعه اطالعاتی

 جامعه اطالعاتی(information society) مفهومی است که نخستین ،

در آثار علمی چند تن از اقتصاددانان و  70و  60بار در دهه های 

فریتز ماکلوپ و دانیل بل بویژه در آثار  –جامعه شناسان بزرگ امریکا 
 «جامعه پسا صنعتی آینده»مهمترین اثر در این زمینه . مطرح شد -

 .تألیف دانیل بل، میباشد

طبق نظر این دو نفر ویژگیهای جامعه اطالعاتی به قرار زیر است: 

1- وسیعترین گروه در حال اشتغال و نوعی طبقه : کاربران اطالعاتی

 .در جامعه را پدید آورده اند( دانش مدار) جدید معرفتی 

2- محوریت تکنولوژی با فکر است نه با صنعت: تکنولوژی فکری. 

3- کاالها عوض صنعتی بودن، اطالعاتی هستند: کاالهای اطالعاتی. 



 مفاهیم بنیادین جامعه اطالعاتی

 ،ْٛجٍبوی سبسی، اوقالة اطالعبتی َ اقتصبد اطالعبتیِفب٘یّی چ ،

 .ِفب٘یُ اصٍی خبِؼٗ اغٍالػبتی ثٗ ؽّبس ِیشٚٔذ

«خبِؼٗ اغالػبتی سا ایٕگٛٔٗ ِیذأذ، ؽبًِ« ِبسک اٚسی پٛسات: 

1-  (ؽبًِ اغالػبت اٌٚیٗ، ثبٔٛیٗ ٚ غیشاغالػبتی)خُد اطالعبت 

2-  ؽبًِ، تٌٛیذ کٕٕذگبْ،تٛصیغ کٕٕذگبْ، اعتفبدٖ )کبرکىبن اطالعبتی

 (کٕٕذگبْ ٚ اپشاتٛس٘بی ِغتمیُ

3- ؽبًِ اغالػبت ِبٌی، اغالػبتی فشٕ٘گی ٚ اغالػبت )خذمبت اطالعبت

 (   ِؾبٚسٖ ایی



 دیدگاههای مثبت درباره جامعه اطالعاتی

 دیدگاههای خوش بینانه در این باره مربوط به تأثیرات تکنولوژی و

جامعه میباشد که مفهوم جامعه اطالعاتی را مفهومی مثبت دانسته و 

. نتیجه مهم اجتماعی آن دگرگونی کیفی پاسخهای اجتماعی می دانند

این دیدگاهها معتقدند که اطالعاتی کردن جامعه سبب به روز شدن 

 .جامعه و پیشرفتهای فنی، فرهنگی و اقتصادی در آن خواهد شد

 این دیدگاهها روند جهانی شدن جوامع و به تبع آن جهانی شدن رسانه

ها را مثبت ارزیابی کرده و رسانه های الکترونیکی را تمرکززدا و 

 .باعث پیشبرد دموکراسی میدانند

 ،جامعه اطالعاتی به »از الوین تافلر،  «موج سوم»آثاری چون
اطالع سازی »از یون جی ماسودا،  «مثابه جامعه پسا صنعتی

از مارک  «اقتصاد اطالعاتی»از سیمون نودا و آلن منک و  «جامعه

 .اوری پورات، از جمله آثارخوشبین در این زمینه میباشند

 



 مشکالت مربىط به اطالعاتی شدن جىامع

1-  ،ِغأٌٗ زشیُ ؽخصی ٚ خصٛصی افشاد کٗ دس خشیبْ ِجبدٌٗ اغالػبت

 .ِّکٓ اعت ثٗ خطش ثیبفتذ؛ ٚاعتفبدٖ ِستبغبٔٗ ٚ ِٕصفبٔٗ اصایٓ اغالػبت

2- ِتفبٚت ثٛدْ زمٛق ِبٌکیت فشدی اص کؾٛسی ثٗ کؾٛس دیگش 

3- ًٍِ ٓخطش خذؽٗ داس ؽذْ زبکّیت ٍِی دس خشیبْ ِجبدٌٗ اغالػبت ثی 

4-  تٙذیذ التذاس ٍِتٙب تٛعػ سدٚثذي ؽذْ اغالػبت ثیٓ ؽشکتٙبی چٕذ ٍِیتی 

5- ِؾکالت التصبدی ٔبؽی اص اغالػبتی ؽذْ خٛاِغ ٚ کبال ؽذْ اغالػبت 

6-  ،ًٌٍّثب تٛخٗ ثٗ لذست اغالػبت، اغالػبتی ؽذْ سٚٔذ سٚاثػ یجٓ ا

ثبػث ثشُ٘ خٛسدْ ثیؾتش ِٛاصٔٗ لذست ٚ عٕگیٕتش ؽذْ ٚصٔٗ لذست ثٗ 

 .عٛی کؾٛس٘بی پیؾشفتٗ غشثی ِیؾٛد



آسیثٍای جامؼً اطالػاتی تر حاکمیت 
 ملی

  صِبٔی کٗ اغالػبت زیبتی خٙت تصّیُ گیشیٙبی ٍِی دس پبیگب٘ٙبی دادٖ ایی

خبسخی، گشدآٚسی، پشدارػ، رخیشٖ ٚ ثذْٚ کٕتشي ِؤثش، ِجبدٌٗ ِی ؽٛٔذ، 

تٛأبیی آْ کؾٛس ثشای ِذیشیت تسٛالت عیبعی، التصبدی، اختّبػی ٚ 

فشٕ٘گی، ِّکٓ اعت ثٗ خطش ثیفتذ؛ صیشا اگش اغالػبت ِشثٛغ ثٗ ّ٘ٗ گضیٕٗ 
چٗ  –٘ب، دس ِٛلؼیتی کٗ دعتشعی ثٗ پبیگبٖ اغالػبت ِزکٛس  ثٗ ٘ش دٌیٍی 

ِمذٚس ٔجبؽذ، ِغأٌٗ زبکّیت ٍِی ثٗ ؽذت ثٗ آعیت  -تکٕیٕی ٚ چٗ عیبعی 

 .خٛا٘ذ دیذ

  ٓدٌٚتٙب ثشای ِمبثٍٗ ثب ایٓ ِؼعً، دس پی اػّبي ِسذٚدیتٙب، ٔظبسات ٚ لٛأی

 .کٕتشٌی ثش خشیبْ اغالػبت ٘غتٕذ



 وظریً جریان آزاد اطالػات

 ثب تأکیذ ٚ پؾتیجبٔی ایبالت ِتسذٖ اِشیکب دس کٕفشأظ ثیٓ  1948دس عبي

اٌٍٍّی آصادی اغالػبت کٗ اص غشف عبصِبْ ًٍِ ِتسذ دس ژٔٛ ثشگضاس 

اػالِیٗ خٙبٔی زمٛق  19ِبدٖ دس « خشیبْ آصاد اغالػبت»ؽذ،ٔظشیٗ 

 .، ثٗ تصٛیت سعیذثؾش

ْایه حق . ٌزکس حق آسادی عقیذي َ ثیبن دارد:" ذ کِٕی ایٓ ٔظشیٗ ثیب

شبمم آسادی حفع عقبیذ، مصُن اس تعزض َ جستجُ، کست اظٍبر 

 ."  اطالعبت َ اوذیشً ٌب اس ٌز طزیق َ ثذَن تُجً ثً مزسٌب می ثبشذ

ِٗمشس ِی داسد"کبًِ" آصادی اغالػبت سا ثٗ صٛست  ٚظٛذ ایٓ ِبدٖ ث 



 نقش امریکا در جهانی سازی و جریان آزاد اطالعات

 در امریکا، روند مقررات  ریگاندر بریتانیا و  تاچربا روی کار آمدن

زدایی، خصوصی سازی وآزادسازی، که همگی از ویژگیهای جامعه 

اطالعاتی هستند،جزء عناصر ضروری جامعه اطالعاتی محسوب 

بزرگراههای توجه خاص دولت امریکا به زیرساختها و . شدند
در جهت حرکت کشورها به سوی جامعه اطالعاتی، اطالعاتی 

تآثیرزیادی براین امر داشته و اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری 

، بروز کرد؛ ولی معنای دقیقی «آلبرت الگور»در سخنرانی  1992

 1994مارس21بزرگراههای اطالعاتی به طور رسمی در سخنرانی 

آلبرت الگور، در اولین کنفرانس توسعه ارتباطات دور در بویرس 

ومفهوم جامعه اطالعاتی عالوه برعرصه . آیرس آرژانتین، ظاهر شد

 .دانشگاه، وارد عرصه سیاست هم شد

                  



دو اثر مهم نظریه جریان آزاد اطالعات به عنىان یکی از 
 اصىل بنیادین حقىق بشر 

1-  ْاغالػبت اثضاسی ثشای تأِیٓ ِٕبفغ زکِٛت کٕٕذگبْ ٔیغت ٚ ثبیذ اص آ

اعتذالي چٕیٓ اعت، کٗ دس یک . دس خٙت تأِیٓ ِٕبفغ ػَّٛ ثٙشٖ گشفت

ٗ ی دِٛکشاتیک، دٌٚت ٔٗ ِبٌک ثٍکٗ اِبٔت داس اغالػبت اعت دس . خبِؼ

چٕیٓ خٛاِؼی ؽٙشٚٔذاْ ثٗ زکِٛت خٛد اػتّبد ِی کٕٕذ، تب اغالػبت سا دس 

 .خٙت ِٕبفغ آٔبْ گشدآٚسی ٚ ِشتت کٕٕذ

2- ًکغبٔی کٗ . ثشخٛسداسی ّ٘گبْ اص زذاکثش آصادی اغالػبت اعت ،اص

ثٗ ایٓ تشتیت . لبئً ثٗ اعتثٕب دس ایٓ ثبسٖ أذ، ثبیذ دالیً تٛخیٙی اسائٗ دٕ٘ذ

اغالػبت دس دٚساْ خذیذ تٕٙب یک کبالی ػِّٛی ٔیغت، ثٍکٗ یک ِٕجغ 

سا دس عبِبٔذ٘ی  شیاگش لشاس ثبؽذ افشاد خبِؼٗ ٔمؼ فؼبٌت. ػِّٛی ٔیض ٘غت

ٗ  اغالػبت خبِغ، آصادأٗ أذیؾٗ کٕٕذ  خبِؼٗ ثشػٙذٖ گیشٔذ، ثبیذ ثتٛإٔذ ثش پبی

ٗ ٘بی خٛد ثپشداصٔذ  .ٚ ثٗ تجییٓ ٚ تذٚیٓ ٔظشی

 



تأثیر وظریً جریان آزاد اطالػات تر سیاست 
 تیه الملل

1- فٓ آٚسی اغالػبت، دِٛکشاعی ٘بی ِٛخٛد سا ثٗ چبٌؼ ِی خٛأذ  . 

2- فٓ آٚسی اغالػبت کّشٔگ ِی ؽٛدٍت خبیگبٖ ٚیژٖ ٔمؼ لٖٛ ِمٕٕٗ ثٗ ػ. 

3-  افشاد ٚ گشٖٚ ٘ب ثطٛس  ثبػث ِطشذ ؽذْ آساءاغالػبتی  ٗ گشیٚاعط

 ِیؾٛدِغتمیُ 

4- َٚصّیُ گیشی ٚالؼیتزعٛس فیضیکی ٚ ػٕصش صِبْ ثشای  ػذَ ٌض. 

 

ثٗ غٛسیکٗ اگش . دعتشعی ثٗ اغالػبت دٌٚتی اص ِّٙتشیٓ اصٛي اعت

کؾٛسی ثٗ ٌسبظ عبختبس زکِٛتی ّٔی تٛأذ دعتشعی آصاد آزبد خبِؼٗ ثٗ 

اغالػبت سا تعّیٓ کٕذ، دس صِشٖ ی کؾٛس٘بی ٔبلط زمٛق ثؾش ِسغٛة 

 .ثذیٙی اعت کٗ زك دعتشعی ٔبِسذٚد ٔیغت. ِی ؽٛد



موضعگیری اتحادیه اروپا درباره جامعه اطالعاتی و جریان 

 اطالعات   

 ٔیض دس « کتبة عفیذ»اتسبدیٗ اسٚپب ثب أتؾبس  93ٚ94دس عبٌٙبی ٚ

 :، صشازتبً ثیبْ کشدٖ اعت کٗ«ِبستیٓ عبٔچّٓ»گضاسؽی تست ٔظش

1-  اٌٛیت خبِؼٗ اغالػبتی ثبیذ زشکت پشؽتبة ثٗ عّت خصٛصی

 عبصی ٚ آصادعبصی عبختبس٘ب ٚ عشٚیغٙبی استجبغبت دٚس ثبؽذ 

 2- ثخؼ خصٛصی ثبیذ ػبًِ اصٍی تٛعؼٗ دس خبِؼٗ اغالػبتی ثبؽذ. 

3-  ظشٚست تسکیُ سٚاثػ ثیٓ اًٌٍّ ثشای ایدبد پذیذٖ خٙبٔی عبصی 



 ویژگیهای جامعه اطالعاتی ازدید دانیل بل

 

       ویژگی مهم را برای این جامعه معرفی میکند 5دانیل بل: 

1-اقتصاد مبنی بر تولید کاال به اقتصاد مبنی بر اطالعات تبدیل : اقتصادی

 .میشود

2- طبقه مشاغل تکنیکی بر سایر طبقه ها برتری دارند: اشتغال. 

3- محور جامعه بر دانش ومعرفت استواراست: محوریت دانش. 

4- گرایش به کنترل تکنولوژی وارزیابی : روند روبه آینده 

 آن برای آینده رو به افزایش است. 

   5- تکنولوژی فکری به تصمیم گیری کمک میکند: تصمیم گیری     . 



 ر ضیلر درتاري جریان آزاد اطالػاتوظ

 ٘شثشت ؽیٍشتأثیشگزاستشیٓ ِٕتمذ اِشیکبیی ٔظشیٗ خشیبْ آصاد اغالػبت

 .  اعت

 ٓؽیٍش، خشیبْ آصاد اغالػبت سا یک افغبٔٗ ِیذأذ صیشا پیبدٖ کشدْ ای

اِکبْ پزیش ثٛدٖ ٚ ِؼتمذ « جبمعً اطالعبتی»خشیبْ فمػ دس ثغتش یک 

اعت کٗ ثب ؽشایػ ٔبثشاثشتکٌٕٛٛژیکی ٚ عیبعی ثیٓ دٌٚتٙب ٚ ٍِتٙب، 

 کبسآِذ داؽت؛ پظ« جبمعً اطالعبتی»ّٔیتٛاْ یک 

 ّٔی تٛاْ ٔظشیٗ خشیبْ آصاد اغالػبت سا ُ٘ پیبدٖ ٚاخشا کشد. 

 



 «جریان متؼادل اطالػات»وظریً 

 ثب ثٗ خطش افتبدْ إِیت ٍِی کؾٛس٘ب ثب اخشای ٔظشیٗ خشیبْ آصاد

اغالػبت، ثشخی کؾٛس٘ب ثب زّبیت سٚعیٗ، ثٗ خبی ٔظشیٗ خشیبْ 

 .آصاد اغالػبت، ٔظشیٗ خشیبْ ِتؼبدي اغالػبت سا ِطشذ کشدٔذ

 ایٓ ٔظشیٗ دسثشداسٔذٖ ٔخغتیٓ لٛأیٓ کٕتشٌی ثش سٚٔذ خشیبْ آصاد

 .اغالػبت ِیجبؽذ

 

 ٖدس « ِیثبق ثیٓ اٌٍٍّی زمٛق ِذٔی ٚ عیبعی» 19ایٓ ٔظشیٗ دس ِبد

 .  ثٗ تصٛیت ِدّغ ػِّٛی عبصِبْ ًٍِ ِتسذ سعیذ 1966عبي 



سیاستٍای مرتُط تً مالکیت 
 خصُصی از دید مُالوا 

1- کٕتشٌی ثش دادٖ ٘بی ؽخصی ٔیغت: قُاویه مزثُط ثً ثبس ثُدن اطالعبت. 

2- افشاد ثٗ اغالػبت گزؽتٗ خٛد دعتشعی داسٔذ: قُاویه مزثُط ثً دستزسی اوفزادی. 

3- افشاد اغالػبت ِشثٛغ ثٗ خٛد سا اصالذ ِیکٕٕذ: قُاویه مزثُط ثً مشبرکت اوفزادی. 

4- ایٕکٗ، چٗ ِدّٛػٗ ایی اص عبصِبٔٙب، چٗ : قُاویه مزثُط ثً اطالعبت مجمُعً ایی

 .  ِدّٛػٗ ایی اص اغالػبت سا ٚ ثب چٗ ِدّٛػٗ ایی اص سٚؽٙب ِیتٛإٔذ گشدآٚسی کٕٕذ

5- افشاد اص اعتفبدٖ ٘بی ٔب دسعت اص اغالػبتؾبْ : قُاویه مزثُط ثً استفبدي وبدرست

 .خٍٛگیشی ِیکٕٕذ

6- اص دسص اغالػبت تٛعػ عبصِبٔٙب خٍٛگیشی ِیؾٛد: قُاویه مزثُط ثً درس اطالعبت. 

7- عبصِبٔٙب ثبیذ داسای ایٓ لٛأیٓ ثبؽٕذ: قُاویه مزثُط ثً مذیزیت اطالعبت ّٗ٘. 

8- افشاد ثبیذ ثب اغّیٕبْ اغالػبت : قُاویه مزثُط ثً قبثهیت اطمیىبن اطالعبت شخصی

 .  ؽخصی خٛد سا ثٗ عبصِبٔٙبی ِشثٛغٗ ثغپبسٔذ



 ساختار اقتصادی جامؼً اطالػاتی

 «التصبد ِؼشفتی ػبَ»، ایٓ عبختبس سا ثٗ «فزیتشمبکهُپ »

تّبِی  1960تمغیُ کشدٖ ٚ دس عبي « التصبد ِؼشفتی خبؿ»ٚ

فؼبٌیتٙبی ِشثٛغ ثٗ تٌٛیذ، تٛصیغ ٚ کبسثشد اغالػبت سا ثطٛس 

ّّی دسصِیٕٗ ٘بی صیشاسائٗ کشد  :ک

1-  مبشیىٍب -5رسبوً ٌب   -4تُسعً  -3تحقیق  -2آمُسش 

 ٗدعتٗ تمغیُ کشد 5ِک ٌٛپ خٛد ِؼشفت سا ٔیض ث: 

1-  معزفت تفزیحی  -3معزفت فکزی  -2معزفت عهمی 

   4-  معزفت ثزوبمً ریشی وشذي -5معزفت معىُی 

    ٗسدٖ تمغیُ کشد6اٚ استجبغگشاْ اغالػبتی سا ُ٘ ث: 

1-  پزداسش کىىذي -3تغییز دٌىذي  -2اوتقبل دٌىذي 

4- آفزیىىذي اصیم -6تحهیم کىىذي  - 5تقسیم کىىذي 

           



 پیدایص مکتة اقتصاد سیاسی

 ٖالتصبد عیبعی کٗ ثب پیذایؼ ِکتت ٔئٛسداٌیغُ دس سٚاثػ ثیٓ اًٌٍّ ّ٘شا

ٔظشیٗ  «راثزت گیهپیه»اعت، پبیٗ ٘ب ٚ اصٛي صیشثٕبیی خٛد سا ِذیْٛ 

 .پشداص ٔئٛسئبٌیغُ التصبدگشا ِیجبؽذ

 گیٍپیٓ ثٗ ایٓ دٌیً کٗ ِکتت سئبٌیغُ ثٗ اصٛي ٚ سٚاثػ التصبدی دس

عیبعت ثیٓ اًٌٍّ ثی اػتٕب ثٛد، ثٗ ایٓ ِکتت أتمبد داؽت ٚ سٚیکشد 

ٔئٛسئبٌیغّی ٚی، یک سٚیکشد التصبدی دس ػٍَٛ عیبعی ثٛدٖ ٚ دس 
ثٕیبٔگزاسِکتت التصبد   - کبرل مبرکساٌجتٗ ثؼذ اص  –ٚالغ، ساثشت گیٍپیٓ 

 .عیبعی اعت

    



 مکتة اقتصاد سیاسی

 عیبعي چگٛٔگي تأثیش ثبصاس٘ب ٚ ٔیشٚ٘بي  -ِىتت التصبد
التصبدي ثش تٛصیغ لذست ٚ سفبٖ ثیٓ دٌٚت ٘ب ٚ فؼبالْ عیبعي سا 

ٔیض پي گیش ؽیٖٛ ٘بیي اعت وٗ ٔیشٚ٘بي التصبدي، . سدیبثي ِي وٕذ
ٓ اٌٍٍّي لذست عیبعي ٚ ٔظبِي سا تغییش ِي دٕ٘ذ  .تٛصیغ ثی

 ٚیژٖ تفبٚت ثیٓ ایٓ دٚ، ِسٛس اصٍي راثطً ثیه دَنت َ ثبسار ٗ ث
اص ٔظش دٌٚت، ِشص٘بي خغشافیبیي پبیٗ الصَ . التصبد عیبعي اعت

اِب ثبصاس، خٛا٘بْ . ثشاي اعتمالي ٍِي ٚ ٚزذت عیبعي اعت
ززف تّبِي ِسذٚدیت ٘ب ٚ ِٛأغ عیبعي ٚ غیشعیبعي اعت وٗ 

ثبصاس دٔیبیي ِشوت اص . ثش ػٍّىشد عبصٚوبس لیّت تأثیش داسٔذ
التصبد ٔغجت ثٗ ػالئُ سإّ٘بي لیّت . لیّت ٘ب ٚ ِمبدیش اعت

ُ گیشي ِي وٕذ  .ٚاوٕؼ ٔؾبْ ِي د٘ذ ٚ ثشاعبط آْ تصّی

 



ػمدي وظریات راترت گیلپیه درتاب اقتصاد 
 سیاسی

دعت ِي د٘ذ ٗ  :عٗ ایذئٌٛٛژي اعبعب ِتفبٚت اص التصبد عیبعي سا ث

1- اقتصبدی مبركسیسم -3 اقتصبد مهي گزا -2، نیجزانیسم اقتصبدي   

 ٘شیه اص ایٓ عٗ ایذئٌٛٛژي، زٛي اثش سؽذ التصبد ثبصاس خٙبٔي ثش

ٓ اًٌٍّ دٚس ِي صٕٔذ اص ایٓ گزؽتٗ، . ِب٘یت ٚ پٛیؼ ٘بي سٚاثػ ثی

ٗ تشتیت اص ٔظشات  مزكبوتیهیست ٌبي قزن ٘شیه اص ایٓ عٗ دیذگبٖ ث

، اقتصبدداوبن كالسیك َ وئُكالسیك دَ قزن گذشتً، 18

ً داري َ اقتصبد  19مبركسیست ٌبي قزن  َ مىتقذان رادیكبل سزمبی
 .  سیؾٗ ِي گیشٔذ ثبساري جٍبوي

 



اضتراکات سً ایدئُلُژی گیلپیه در 
 اقتصاد سیاسی

 ایٓ عٗ ایذئٌٛٛژی، ٘شچٕذ ِٛظؼگیشی ِتفبٚتی سا اسائٗ ِیکٕٕذ، ٌٚی

 :٘ش عٗ دسثبسٖ ایٓ عٗ ِغأٌٗ داسای ِٛظؼگیشی ِیجبؽٕذ

 

1 – دالیم َ اثزات اقتصبدي َ سیبسي رشذ یك اقتصبد ثبساري 

 

2 – راثطً ثیه تحُالت اقتصبدي َ تحُالت سیبسي. 

 

3-  اٌمیت اقتصبد ثبساري جٍبوي ثزاي اقتصبدٌبي مهي 



دالیل لیثرالٍا، ملی گراٌا َ مارکسیستٍا 
 دررضد اقتصاد سیاسی تازار  

ِضایبي تمغیُ وبس خٙبٔي ثشپبیٗ اصً ِضیت ٔغجي، ثبػث سؽذ  :نیجزانٍب
ثغػ ؽجىٗ ٚاثغتگي ِتمبثً . ِیذإٔذثبصاس٘ب ٚ عبصگبسي ثیٓ وؾٛس٘ب 

ٗ اي ثشاي صٍر دس ٚظؼیت سلبثتي ٔظبَ خٙبٔي  سا التصبدي  .ِیپٕذاسٔذپبی

ثش ٔمؼ لذست دس تٛعؼٗ ثبصاس ٚ ِب٘یت ِتعبد سٚاثػ  :مهی گزاٌب
ٓ اٌٍٍّي تأویذ داسٔذ ٗ اي  سا داسایٚاثغتگي ِتمبثً التصبدي . التصبدي ثی پبی

 گشأٗ وٗ ثبػث تعبد ثیٓ وؾٛس٘ب ٚ عبصٚوبس٘بي عٍطٗ ِیذإٔذعیبعي 
ٗ اي ثش خبِؼٗ دیگش ِي ؽٛد  .خبِؼ

داسي دس ایدبد یه التصبد ثبصاسي غثش ٔمؼ اِپشیبٌی :مبرکسیستٍب ٗ ُ عشِبی
سٚاثػ ثیٓ التصبد٘بي  کشدٖ ٚ پیشٚي «نىیه»ثشخي اص . خٙبٔي تأویذ داسٔذ

 پیشٚي «كبئُتسكي»ٚ ثشخي دیگش اص  ِیذإٔذ تعبدآفشیٓ ِب٘یتبً سا ثبصاسي 
ثشاي اعتثّبس ( زذالً التصبد٘بي ِغٍػ)التصبد٘بي ثبصاسي  ِٚؼتمذٔذ کشدٖ

 .ِؾتشن وؾٛس٘بي داساي التصبد ظؼیف ثب یىذیگش ّ٘ىبسي ِي وٕٕذ

 

 



 اقتصاد سیاسی َ تأثیر آن تر فرٌىگ

 ِىتت التصبد عیبعي، ٔظبَ تٛصیغ وبال٘بي فشٕ٘گي ٚ ٔیض ِب٘یت

ثٗ ٔظش ِىتت التصبد . ٔٙبد٘بي فشٕ٘گي سا ِٛسد ٔمذ لشاسِي د٘ذ

عیبعي، عیبعتگزاسي فشٕ٘گي ٔٙبد٘بي فشٕ٘گي، یبفتٓ ِخبغت ثشاي 
 .  ٔٗ یبفتٓ آثبس ٕ٘شي ثشاي ِخبغجبْ آثبس ٕ٘شي اعت،

،ایٓ فشٕ٘گ . فشٕ٘گ ِسصٛس دس وً ٔظبَ اعت ثٗ ٔظش ایٓ ِىتت

ِخبغجبْ خٛد سا ثب تٛخٗ ثٗ فشصت ٘بیي وٗ فشاُ٘ ِي آٚسد پیذا خٛا٘ذ 

ٕ٘شِٕذ خالق، ثب ٚخٛد ِٕسصش ثٗ فشد ثٛدْ ٘ذفؼ، تٕٙب ِي تٛأذ . وشد

ؽیٖٛ . دس داخً عبختبس٘ب ٚ فشآیٕذ٘بي ثبصاس ثٗ خٍك اثش ٕ٘شي ثپشداصد

ٗ داسي  سا خزة ِؼبدي آْ دس ٔظبَ اسصػ ٘بي « ٘ش چیضي»تٌٛیذ عشِبی
ٗ داسي اعت  .  تجبدٌي ِي وٕذ؛ ایٓ ِب٘یت عشِبی

 



 ساختار مفٍُمی اقتصاد سیاسی رساوً

 سیؾٗ چٙبسچٛة ِفِٙٛی التصبد عیبعی سعبٔٗ دس ِکتت فشأکفٛست لشاس

ٗ داسي ػصش خذیذ ِي خٛا٘ذ . داسد آدٚسٔٛٚ٘ٛسوٙبیُ ػمیذٖ داؽتٕذ وٗ عشِبی

ٗ داسي اٌٚیٗ ثٗ زبي خٛد س٘ب وشدٖ ثٛد یؼٕي  ّ٘ٗ آٔٙب سا وٗ تٌٛیذ عشِبی
 .، تفشیسبت ٚ اٚلبت فشاغت  ٚفشٕ٘گ  سا تصبزت ٚ صٕؼتي وٕذخبٔٛادٖ

ِداسي آْ سا ٚا ٗ  داسد تب دس خغتدٛ ٚ عپظ اؽجبع ثبصاس٘بي یِٕطك عشِبی

ٗ داسي، استجبغبت اٌىتشٚٔیه اص آٔدب کٗ . ذٕخذیذ ثشآی ؽىً خذیذ استجبغي عشِبی

ٓ آٚسي ٘بي  ،اعت ٗ داسي ٚ ِٕجغ عٛد فضایٕذٖ آْ سا ف دسٚالغ ٌجٗ خٍٛیي عشِبی
 .  ذٕتؾىیً ِي د٘ٚ دس کً سعبٔٗ استجبغي ٚ ِتؼٍمبت آْ 

 داسي ٗ ثٗ ثب تغٍػ ٚ ِذیشیت ثش سعبٔٗ ٘ب ثذیٓ تشتیت صبزجبْ لذستّٕذ عشِبی
   .ٔذفشٕ٘گ سٚي آٚسد کشدْ ٚ ثبصاسی صٕؼتي

 



ػمدي دیدگاٌٍای ٌرترت ضیلر درتاب اقتصاد 
 سیاسی رساوً

٘بي ٘شثشت ؽیٍش، أذیؾّٕذ  1969صِىتت التصبد عیبعي سعبٔٗ ا ٗ تست تأثیش أذیؾ
 آِشیىبیي، گغتشػ یبفت

،ِؼتمذ اعتاٚ ثٗ ػٕٛاْ ثٕیبٔگزاس ِىتت أتمبدي التصبد عیبعي استجبغبت  
ٗ  فشٕ٘گي دسخٛاِؼي وٗ ثبصاس صٕؼتي پیؾشفتٗ ٚخٛد داسد، اغالػبتي، ِؤٌفٗ  -ِؤٌف
 .التصبدي لشاس داسد -زبوُ اعت، اِب ثٗ ؽذت تست تأثیش ػٛاًِ عیبعي

 ٗاٚ ٔمطٗ افتشاق ِطبٌؼبت فشٕ٘گي سا ثب ِىتت التصبد عیبعي دس ایٓ ِي ثیٕذ و
ِىتت ِطبٌؼبت فشٕ٘گي ِي خٛا٘ذ ِسصٛالت ِٕفشد صٕبیغ فشٕ٘گي سا ثشسعي وٕذ 

ثي آٔىٗ ؽشایػ تٌٛیذ آٔٙب سا دس ٔظش گیشد، ثٕبثشایٓ ِىتت ِطبٌؼبت فشٕ٘گي ثشاي 
 . لذست زبوُ خطش چٕذأي ٔذاسد

 ٖداسي سا ثٗ ِثبثٗ عبختبس تؼییٓ وٕٕذ ٗ اِب ِىتت التصبد عیبعي، ٔٙبد٘بي عشِبی
ؽیٍش عؼي داسد ثشاي دسن ِغبئً ٚ ؽشایػ ٔٙبدي ٚالؼي، یه ِجٕبي . فشض ِي وٕذ

تٍٛیضیْٛ ِب٘ٛاسٖ اي سا ثشسعي ِي وٕذ، ؽشایػ ٚ   ِثالً ٚلتي وٗ. تدشثي فشاُ٘ وٕذ
 .تبسیخ دلیك تٛعؼٗ آْ سا ِي وبٚد

 سٚػ ؽٕبعي اٚ یه ٔگشػ ٔٙبدي ِؾتًّ ثش تبسیخ، فٕبٚسي، عیبعت ٚ التصبد
 اعت،  



وظر ضیلر درتاري رَش ضىاسی اقتصاد 
 سیاسی رساوً

غٛس غجمبت داسدٔگشؽي  یسٚػ  ؽٕبع ٓ وٗ ٔیشٚ٘بي عبختبس ِٛخٛد ٚ زبوُ ٚ ّ٘ی
 .  اختّبػي لبثً ؽٕبعبیي سا دس ثش ِي گیشد

٘بي فٕبٚسأٗ وٗ فبلذ زغبثشعي اختّبػي اعت، ثشاي ً  ٙبأغبٔ ثٗ ٔظش ؽیٍش، ساٖ ز
اسصیبثي افشاد اص تغییشات ِسیطي  ؽبْ ثٗ یه  ِیگٛیذ اٚ. خٛا٘ذ داؽتصیبدی ِخبسج 

ثغیح اختّبػي ِٕدش ِي ؽٛد، ِٕتٙي دس صٛستي وٗ ثٗ اسصػ ٘بي أغبٔي ٚ 
اسصػ ٘بي أغبٔي صیشا. ِؼیبس٘بي اختّبػي ثٗ ػٕٛاْ ِالن ٘بي اسصیبثي تٛخٗ ؽٛد

 ٔٗ،صٕؼتي گٕدبٔیذٖ ؽٛد ٚگش-یٚ ِؼیبس٘بي اختّبػي ثبیذ دس فشآیٕذ تصّیّبت فٕ
ٗ اي وٗ ِّىٓ اعت ؽتبة گیشٔذٖ ُ٘ ثبؽذ، ثٗ عٛي وبساتش وشدْ تٌٛیذ  زشوت پیٛعت

 .  دائُ خٛا٘ذ داؽت ؽشوت فشاٍِي عٛد اْخٛا٘ذ سفت وٗ ثشاي  ٘ضاس

ت ثٗ ؽىً وٕٛٔي، ِشدَ سا اص ٚالؼیت آگبٖ ّٔي وٕذ صیشا الاغالػ ؽیٍش ِیگٛیذ
 ،ثخؼ خصٛصي دسآِذٖ اعت ٚ اغالػبت ثٗ غشص ٚیژٖ اي ثٗ خذِت التصبد

اغالػبت ثٗ ایٓ دٌیً ثٗ وبس گشفتٗ ؽذٖ تب ِخبٌفت ٘ب ٚ أتمبد٘ب سا ثٗ زذالً ثشعبٔذ ٚ 
ً ٘بي  خبیگضیٓ سا أىبس وٕذ -ؽبیذ أغبٔی  - ساٖ ز



دیدگاي سس ٌاملیىگ درتاري جامؼً 
 اطالػاتی 

 ٖسا یه اعطٛسٖ ِشثٛغ ثٗ أتٙبي لشْ ثیغتُ « خبِؼٗ اغالػبتي»٘بٍِیٕه، ٚاژ
ِي دأذ وٗ اص غشیك آْ، ِفب٘یُ ظّٕي ٕ٘دبسعبصي دس تفغیشي تبسیخي اسائٗ 

اٚ خبِؼٗ اغالػبتي سا یه ِفَٙٛ رٕ٘ي ِي دأذ وٗ دس پي اػالَ دٚسٖ اي . ِي ؽٛد
 .  اعبعبً ِتفبٚت اص تبسیخ ثؾش اعت

 ٘بٍِیٕه ِي گٛیذ ػٍي سغُ ایٓ وٗ خبِؼٗ اغالػبتي ثٗ ِثبثٗ أمالثي ِؼشفي ِي گشدد
ٗ داسي ٚ صٕؼتي ثٗ پبیبْ  وٗ دس آْ أسصبسصدایي ِي ؽٛد ٚ ػّش تٌٛیذ عشِبی

   .سٚؽٓ ِي ؽٛد وٗ ایٓ خبِؼٗ، یه پذیذٖ غیشأمالثي اعتدلت ِي سعذ، ثب یه 

اثضاس٘بي وبٍِي ثشاي دائّي وشدْ یه سا ٘بٍِیٕه، فْٕٛ اغالػبتي خبِؼٗ ِؼبصش
ٗ داسي ِي  ایٓ فْٕٛ، ثٙتشیٓ وبسثشد عبختبسي ِذیشیت ثب .ٔذداؽیٖٛ تٌٛیذ عشِبی

 .دؽٛتّشوضصدا، ثٗ ؽشوت ٘بي ثضسگ صٕؼتي ػشظٗ ِي 

 ٖسٚؽٓ « خبِؼٗ اغالػبتي»ثٕبثشایٓ ثٗ ٔظش ٘بٍِیٕه، ثب ٔگشؽي تبسیخي ثٗ پذیذ
سا ثٗ « اوقالة اطالعبتي»ِي ؽٛد وٗ ٘ذف اص آْ، تأِیٓ ِٕبفغ وغبٔي اعت وٗ 

ایٕٙب لذستّٕذ تشیٓ ثخؼ ٘بي خبِؼٗ، . زشوت ِي أذاصٔذ ٚ آْ سا اداسٖ ِي وٕٕذ
ثشگضیذگبْ اداسٖ وٕٕذٖ زىِٛت ِشوضي، تؾىیالت ٔظبِي ٚ ؽشوت ٘بي صٕؼتي 

 .خٙبٔي ٘غتٕذ 

 



درتاري « ماوُئل کستلس»تقسیم تىدی 
 وظریات ارائً ضدي

لٍّشٚ ِیذأذ 5کبعتٍض ٔظشیبت ِٛخٛد دس ثبة خبِؼٗ اغالػبتی سا دس. 

1-  (ٔظشیبت دأیً ثً)لٍّشٚ تکٌٕٛٛژیغت ٘ب 

2-  (ٔظشیبت فشیتض ِکٍٛپ)لٍّشٚ التصبدی 

3-  (ٔظشیبت ِبسک اٚسی پٛسات)لٍّشٚ ؽغٍی 

4-  (ٔظشیبت آسِبٔذ ِبتالس)لٍّشٚ فشٕ٘گی 

5-  لٍّشٚ ّ٘گبٔی ٚ خٙبٔی 



درتاري ( دَلت، ملت َ خطُوت)وظرتً 
 جامؼً اطالػاتی

اعت کٗ ٔمؼ اغالػبت خّغ آٚسی ؽذٖ سا « آٔتٛٔی گیذٔض»ایٓ ٔظشیٗ اص

گیذٔض، خٛاِغ ٔٛیٓ اص آغبص ظٙٛسؽبْ، . دس ِمبصذ ٚصاستی تجییٓ ِیکٕذ

خٛاِغ اغالػبتی دأغتٗ ٚثب أتمبد اص ٔظشیبت دٚسکٙیُ ٚ ٚثش، ػٛاًِ 

دیگشی سا دخیً دس پیذایؼ خبِؼٗ اغالػبتی ِیذأذ کٗ دس ثشسعی ٘ب 

 :اٚ ثش دٚ ٔکتٗ تأکیذ صیبدی داسد. ٔبدیذٖ گشفتٗ ؽذٖ أذ

 

1- ُاّ٘یت ٔظشیبت گغتشدٖ تش دس پیذایؼ ِذسٔیغ 

2-  ٍِت ثش تٛعؼٗ دٔیبی ِؼبصش -دٌٚت  –تأثیش خؾٛٔت،خٕگ 



 مىاتغ مُرد استفادي

  (فشأک ٚثغتش)خبِؼٗ اغالػبتی 

 (ِبٔٛئً کبعتٍض)ٔظشیٗ ٘بی خبِؼٗ اغالػبتی 

 (کبظُ ِؼتّذ ٔژاد)خٙبْ عَٛ دس ثشاثش عٍطٗ اغالػبتی غشة 

 ٖ(دأیً ثً)خبِؼٗ پغب صٕؼتی آیٕذ 

 (ساثشت گیٍپیٓ)التصبد عیبعی 

 ْ(٘شثشت ؽیٍش)اغالػبت،التصبد ٚ ثسشا 

 (  کبظُ ِؼتّذ ٔژاد)چؾُ أذاص خٙبٔی خبِؼٗ اغالػبتی 

 

 


