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Abstract 

Conceptual fragmentation of regulation and the existence of different definitions 

and perceptions thereof, prevent a clear understanding of the concept of the 

regulatory state. This research seeks to answer the question "What role does 

understanding of regulatory play in conceptualizing regulatory state?" It 

hypothesizes that "an understanding of regulation, as the most important tool of 

governance in the regulatory state, is the most important factor in understanding 

the term regulatory state." The purpose of this study is to provide a clear the 

concept of regulatory state. For this purpose, various definitions of regulation 

and regulatory state are collected using library method, thereafter the terms 

regulation and regulatory state are defined and the components of the definition 

of regulatory state are described using the descriptive-analytical method and its 

differences with minimal and welfare state are shown. The finding of this study 

is the clarification of the concepts of regulation and regulatory state and 

provision of clear definitions of the two, which has been obtained in the light of 

the knowledge obtained from analyzing and reviewing various definitions of 

them, and comparing regulatory state with minimal and welfare state. 
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 چکیده
متفتاو  ا  ن  متا ش شت      یهتا  و برداشتت  یفو وجود تعار گری یمتشتت در مفهوم تنظ

 یتن د بتا  پاستب بت  ا   پژوهش بت   یناست. ا گر یمروشن ا  مفهوم دولت تنظ یدرک یریِگ

« دارد؟ گتر  یممفهوم دولت تنظت  یریگدر ش   یچ   قش گری یمفهم ا  تنظ»پرسش ک  

در  یابتاار ک ررا ت   ینتر مثاب  مهمب  گری، یمفهم ا  تنظ»ک   کند یرا مطرح م ی فرض ینا

 یتن هتد  ا «. استت  گتر  یمعام  در فهم اصتطحح دولتت تنظت    ینترمهم گر، یمدولت تنظ

 یا کتابخا ت   یوهمنظور، بت  شت   ینااست. ب  گر یمروشن ا  دولت تنظ یپژوهش ارائ  مفهوم

شتده و ست ا اصتطحکا      یگتردنور  گتر  یمو دولت تنظ گری یمگو اگو  ا  تنظ یفتعار

دولتت   یتف تعر یاااجت  یلتی تحل-یفیو ب  روش توص یفتعر گر یمو دولت تنظ گری یمتنظ

 یتن ا یافت و رفاه  شا  داده شده است.  یکداقل یها و تفاو  ن  با دولت یحتشر گر یمتنظ

دو در  یتن روشتن ا  ا  یفو ارائ  تعار گر یمو دولت تنظ گری یمتنظ یممفاه یضاحپژوهش، ا

 متعدد ا  ن هاست. یفتعار یو بررس ی نمده ا  تحل دست شناخت ب  ی سا

 و اجرا یشپا ی،گذار قاعده ی،ک ررا  گری، یمتنظ گر، یمدولت تنظ های کلیدی: واژه
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 مقدمه

گر در طول زمان و در نقاط مختلف جهان به معانی گوناگون  اصطالح دولت تنظیم
، نخستین بار 1شده توسط دیوید لوی فاور های انجام بررسیرفته است. بنا به  کار  به

پیشارو   یهاا  یادگاه ددادن ارتبااط   از این اصطالح برای نشان 1981در سال  2هلمز
مابهم و   ی،کلا  یشالل   بهگر  نظر فاور، اصطالح دولت تنظیم  به .استفاده کرددولت 
 یبارا را  آن 3ینادبالم ماالال  دال و ل  شاد   شلل پراکنده به کار برده مای   به ی،ا یهحاش

در اماا   4اندرساون  یماز جندارد.  یبه برابرتوجهی اند که  به کار برده یاشاره به دولت
به شاللی   اصطالح ینبار از ا یننخست« گر ظهور دولت تنظیم»کتاب خود موسوم به 

 یاق را ازطر ساالری یواناندرسون دولت و توسعه د  اثر، یناستفاده کرد. در اتر  دقیق
قرن ناوزدهم   یانسه مرحله از پا یکه ط) مستقل یها فدرال و آژانس یها یسیونکم

دولات   اندرساون   از نظره بودند(مورد تحلیل و بررسی قرار داد. به بعد شلل گرفت
 6کنتارل  وفرماان   یا یمراتب با ساختار سلسله 5یخواهان اصالحات اجتماع ،گر تنظیم
 یان ظهاور ا  یدمن اماا ساا . سات قرن نوزدهم ا یانکم در سطح فدرال( در پا دست)

از دولات   یاندرسون فهم متفاوت  و یدمنداند. سا می 1891اواسط دهه در دولت را 
مختلاف   یزمان یها در دورهدارد و متفاوت  یها یژگیآنها ودارند که نزد گر  تنظیم
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همچناان بااقی   نظرها  این اختالف (Levi-Faur, 2013, pp. 31-33)  .استظهورکرده 
 گری باشد.   ترین دلیل آن نبود تعریفی ثابت از تنظیم رسد مهم است و به نظر می
فضای که  یحد تا گر یمتنظدولت  در ترکیبدولت معنای ابتدا در این نوشتار 
شاناخت مفهاوم دولات     یبارا  ین. همچنا شود یم یلو تحل یینتبمقاله اجازه بدهد 

از  ی. ساسس برخا  شاود  مای روشان اراهاه    یفیتعرگری  یمتنظاز اصطالح  گر، یمتنظ
از منابع گونااگون ماورد بحار قارار     و انواع آن  گر یمدولت تنظ یفتعار ینتر مهم

نشان و رفاه  یحداقل یها دولتگر، تفاوت آن با  گرفته، برای فهم بهتر دولت تنظیم
و  موجاود  یاات آمده از مارور ادب  دست هشناخت ب یهبر پا یزن یاندر پا .شود داده می
آن  یاجازا  شاده، اراهه  گر یماز دولت تنظ یفیتعر گری، نظیمنگارندگان از ت یفتعر

نسابتا  روشان از    یریرهگارر تواو   یان تاا از ا  یردگ میقرار  یو بررس یلموردتحل
 .شود یمترس گر یممفهوم دولت تنظ

 هدف و پرسش پژوهش .7

گری اسات. اماا    داشتن درکی روشن از مفهوم تنظیم یگر در گرو فهم دولت تنظیم
وان در افاار  گااری موجااب تشااتت و سااردرگمی اراهااه تعاااریف مختلااف از تنظاایم

گار شاده    تبع آن مفهوم دولت تنظایم  گیری توویری روشن از این مفهوم و به شلل
است. بر این اساس، نوشاتار حارار باا هادف اراهاه تواویری روشان از دولات         

گاری هاه نقشای در     فهام از تنظایم  »ی پاسخ به ایان پرساک کاه    گر و در پ تنظیم
فهام از  »کناد کاه    این فرریه را مطرح می« گر دارد؟ گیری مفهوم دولت تنظیم شلل
تارین عامال    گر، مهم ترین ابزار حلمرانی در دولت تنظیم مالابه اساسی گری، به تنظیم

 «.گر است در فهم اصطالح دولت تنظیم

 پیشینه پژوهش .2

گر اسات. اگرهاه    روشن از مفهوم دولت تنظیم یریپژوهک اراهه توو یناموروع 
گری، حلمرانای و ابزارهاای آن، آثاار     ، یعنی تنظیمموروع ینا یدرخووص اجزا

، اماا  منتشر شده است و تاحدودی به زبان فارسی زبان یسیانگل یاتدر ادبمتعددی 
عنای ایضااح مفهاوم    شاده در ایان مقالاه، ی    پژوهشی که مساتقال  باا سااختار اراهاه    
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گاری   گار و تحلیال تنظایم    منظور اراهه تعریفی جامع از دولات تنظایم   گری به تنظیم
مالابه ابزار حلمرانی تنظیمی، مالحظه نشد. با وجود ایان در موراوعات مارتبط     به

ویژه در ادبیات انگلیسای زباان منتشار شاده      این پژوهک، آثار متعددی به یبا اجزا
 این آثار استفاده و به آنها ارجاع داده شده است.از  ،است که در خالل متن

 روش پژوهش .0

در این پژوهک با مراجعه به منابع گوناگون ازجمله مقاالت و کتب منتشاره و نیاز   
ویاژه   گر، باه  گری و دولت تنظیم منابع معتبر اینترنتی ادبیات موجود در حوزه تنظیم

اساس تا آنجا که محدودیت حجام    این ادبیات انگلیسی زبان، مرور شده است. بر 
شده در این منابع موردتحلیال و   های اراهه بندی دهد، انواع تعاریف و دسته اجازه می

گار تعریاف و باه     گری و دولت تنظیم بررسی قرار گرفته، سسس اصطالحات تنظیم
 گر تشریح شده است. تعریف دولت تنظیم یتحلیلی اجزا-روش توصیفی

 چارچوب مفهومی .4

 گر عنای دولت در ترکیب دولت تنظیمم .4-7

ترجماه   که معموال  باه حلومات   government ینه به معنادر نوشتار حارر دولت 
از  یاز زباان ن  یسای به کار رفته است. در منابع انگل  state بلله درمقابل واژه شود یم
ژه استفاده از وا یهشده است. در توج دهاستفا  rgulatory state یبترک  واژه در ینهم

state  موساع خاود شاامل اشاخاص      یدر معنا گری یماستدالل کرد که تنظ توان یم
 یان و ا شاود  یدر ورع قواعد هام ما   یبخک خووص یازجمله نهادها یخووص
اساتفاده از واژه  لارا  قواعاد، مشاارکت دارناد.     ینا یکدر اجرا و پا یژهو نهادها، به

government منحارف   گاری  یمتنظ یانهگرا کل یاست و ذهن را از معنا یانهگرا یلتقل
اسات کاه داللات بار      یمفهاوم  گاری  یمتنظ ینلهباتوجه به ا ین،. گرشته از اکند یم
 هاای  یاه اتحاد ی،المللا  ینبا  یها سازمانی )مالال  توسط الملل یندر سطح ب گری یمتنظ
از  تر موجه stateواژه  یریکارگ به یندارد بنابرا ( نیزاروپا و... یهمانند اتحاد یا منطقه
 است. معطوف یزن گری یمتنظ یبه مفهوم فرامل یراز است governmentواژه
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وسایله نظام    کردن یا  منطقاه باه    با مدیریت 2ایده دولت، 1از نظر مارک بویر
دولات،   به تعبیر آساتین رنای نیاز    (Lee, 2007, p. 922)گره خورده است.  ،حقوقی

االتباع است که اجرای آنهاا را باا    الزم ینقوانو وارع و نهادها  متشلل از اشخاص
واژه دولات را   (pp. 5-6, 1981, یی)طباطبا .کند تضمین می خود قدرت برتراتلا به 
و در اینجاا   3«ای توساعه »، «پیلاارجو »، «رفااهی » باا پساوندهایی همچاون    معموال 
کنند که داللت بر سازمان و کارکردهای مشخصِ نهادهاایِ   توصیف می 4«گر تنظیم»

ترین معناا، نااظر    همچنین، اصطالح دولت در عام (Lee, 2007, p. 922)دولت دارد. 
است که با انحوار مشروع در استفاده از خشونت در  5دستگاه حلمرانیبه ساخت 

باه نظار انادرو     (O’Dwyer, 2007, p. 923). (1)شاود  قلمرویای خااص تعریاف مای    
وینسنت دولت قدرتی عمومی، مستمر و فراتر از حلام و اتباع خاویک اسات کاه    

جغرافیایی دارای سرزمینی مشخص بوده، یگانه نهاد صاحب اقتادار و دارای  ازنظر 
منظاور دساتیابی باه     مبنای حقوقی است. به نظار او دولات باه حلام قاانون و باه      

خارجیان، بر مناابع و   برابرو دفاع در یحفظ نظم داخلهایی ویژه، بخووص  هدف
ومی اسات.  وسایل اجبار هیره اسات  اایات اصالی دولات نیاز تایمین خیار عما        

 (pp. 41-43, 1989, ینسنت)و

 گری مفهوم و تعریف تنظیم .4-2

بر این باورند کاه ناه در اقتوااد و ناه      6بسیاری نویسندگان ازجمله میریام هارتلپ
 ,Hartlapp)گری تعریاف ثابات و مشخوای نادارد.      علوم سیاسی، اصطالح تنظیم

2020, p. 71) کاردن   نیاز نفاس تعریاف    7جای هاا  و جرمای  ینادهلز و ی ارزعم  به
گاری   تنظایم  ،برانگیز است و به تعبیر دیوید لوی فاور گری، کاری بس مناقشه تنظیم
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ازنظر اشخاص گوناگون تعاریف متفاوتی دارد  از برخی تعاریف حقوقی گرفته که 
 (2)شاده ازساوی دولات )حلومات(     گری را محدود به قواعد حقاوقی وراع   تنظیم
هاای   تر که همه شلل حال گسترده محور اما درعین داند، تا تعاریف باز هم دولت می

گیرد و نهایتا  تعاریفی با رویلرد ایرمتمرکاز مشاتمل بار     مداخله دولت را دربر می
 & Windholz)اناد.   هایی که با هدف تیثیرگراشتن بار رفتاار اراهاه شاده     همه کنک

Hodge, 2012, p. 217) گاری اماا، مبتنای بار نگارش       ترین تعریف از تنظایم  متداول
محاور، رابطاه   -گری متمرکز و دولات  گری است. در تنظیم فرمان و کنترل به تنظیم
موجاب آن   هاا( کاه باه    هاای اداری )آژاناس   گاری و ساازمان   تنگاتنگ میان تنظایم 

گری توسط دولت و ازطریاق قواعاد حقاوقی دارای رامانت اجارا، اعماال        تنظیم
هاای   سازمان»و  1«گراری قاعده»شود، همواره اهمیت زیادی داشته است و میان  می

باه    (Black, 2002, p. 2)هم روابط بسیار نزدیلی وجاود دارد.   2«گرار اداری قاعده
ری( توساط  گارا  گاراری )مقاررات   گری عباارت از ناوعی قاانون    این اعتبار، تنظیم
گاری در   همچناین تنظایم   (Levi-Faur, 2017, p. 295)ساالری اسات.   دستگاه دیوان

تعبیری کلی، ی  شلل ابزاری از حقوق تلقی شده است کاه از آن طریاق اهاداف    
از  4و کاگاان  3تعریف کوگلیاانس  (Scott, 2010, p. 25)ند. شو مشخوی تضمین می

آن بخاک از حقاوق کاه نوعاا  توساط      »گری نیز متضامن هماین معناسات      تنظیم
هااا و  هااای تخوواای دولتاای و بااا هاادف پیشااگیری از سااو رفتار بنگاااه  آژانااس
 (Bora, 2017, p. 23)« شود. های دیگر، اجرا و اعمال می سازمان

داناد و   مای  یاقتوااد -یاسای اساساا  مفهاومی س  گری را  تنظیم 5آنتونی اگوس
شاوندگان   یمرفتار تنظا  یتهدا یا یقتشو یواسطه آن دولت در پ است که به یابزار
مشتمل بر استفاده از هر ابزار توسط دولات   یگر تنظیم 6یوو ک ینبالدوست. ازنظر ا
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 یاز قواعاد بارا   یردولتای ا یگرانبااز  یاری گ بهاره  یاز د و نمداخلاه در اقتواا   یبرا
از  یوپاالگر  یاد فرهناگ واژگاان جد   یاف هاسات. تعر  بر رفتاار بنگااه   یرگراشتنتیث

 یهای دولتا  آژانس یازسو یکنترل اقتواد یلتحم»  هم عبارت است از یگر تنظیم
نیاز باا    1باری میتنیا    (Black, 2002, p. 14) .«یهاای خووصا   )معموال ( بر بنگااه 
گاری   تنظایم »کند   گری را هنین تعریف می تنظیم ،متمرکزمحور و  رویلردی دولت

های خووصی باتوجاه باه    بر فعالیت عبارت است از اعمال مقررات اداری عمومی
 (Christensen, 2011, p. 96) .«قواعد تجویزی منفعت عمومی

هاای   اناد. اسالات رژیام    گرفتاه  برخی نویسندگان دیگر مورعی میانه درپیک
و  گری را اوال  متشلل از استانداردها و قواعد و ساسس ساازوکارهای پاایک    تنظیم

منتهاا از نگااه    یلارد، رو ینباا هما  داناد.   اجرای ایان قواعاد مای    یتابازخورد و نها
 2یلبیکنناد، ساوزان سا    عمل می« اجراکننده قانون یروهاین»عنوان  که به یشهروندان
 (Bora, 2017, p. 22) .برده است کار  را به 3«انتسابی گری تنظیم»اصطالح 

گاری را هناین    فاور رمن به رسمیت شناختن تلالر و نقاط قاوت آن، تنظایم  
 4گراری بوروکراتی  )اداری( قواعد تجویزی به نحو پیشینی قانون»کند   تعریف می

زیگران هاا و باا   وسایله عاامالن اجتمااعی، بنگااه     و پایک و اجرای این قواعاد باه  
 (Faur, 2011, p. 6) .«سیاسی

گاری   نظاران رویلاردی ایرمتمرکاز باه تنظایم      نهایتا  گروهی دیگر از صاحب
گاری   ها، تنظیم ز دید نظریه سیستمدارند. آلفونس بورا در این گروه جای دارد. او ا

داناد کاه قاصادانه در     نوع عمللرد سیستم اجتماعی می را عبارت از هر 5گرا جامعه
گیری، تعریف یا تنظیم ورعیت سیستم دیگر )سیستم هدف یاا سیساتم    پی تومیم

)کامن ویل( « خیر عمومی»است.  6«خیر و رفاه عمومی»جویی  کانونی(، به قود پی
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معنای موسع خاود،   وُل( است که در )گِماین Gemeinwohlآلمانی  ترجمه اصطالح
گیارد.   را دربار مای  عماومی  رفاه مشترک، ثروت عمومی، خیر عمومی یاا منفعات   

(Bora, 2017, p. 25) گری، آن را  ی متلالر و ایرمتمرکز به تنظیمنیز با نگاه 1اسلات
هر فرایند یا مجموعه فرایندهایی که متضمن ورع هنجار است »داند از   عبارت می

گاری   و رفتار کسانی که تابع این هنجارها هستند یا باازخورد آن باه رژیام تنظایم    
شاوندگان از   شود و متضمن سازوکارهایی است تاا رفتاار تنظایم    پایک یا رصد می

در ایان تعریاف    .«گاری خاارج نشاود    قباول رژیام تنظایم    رهوب و حدود قابلها
گااراری یااا فعاال قاصاادانه نشااده اساات. همچنااین سااخنی از  ای بااه قاعااده اشاااره
آیاد و   باه میاان نمای   رسمی محور یا رمانت اجرای  گراری متمرکز یا دولت قاعده
کنشاگران یاا    تواند ازساوی  گراری می ورع هنجار و به طریق اولی قاعده بنابراین

 عوامل ایردولتای نیاز صاورت گیارد.    
(Faur, 2011, p. 6)    درواقاع ازنظار اسالات، 

یاا   هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و سایر هنجارهاایی کاه فاقاد محتاوای حقاوقی     
گاری در مقیاسای وسایع     کاردن رفتاار تنظایم    توانند در هدایت می ،قاصدانه هستند

همچنااین تعریااف اساالات  (Cohn, 2011, p. 185)مورداسااتفاده قاارار بگیرنااد. 
حلمرانای  »هاای راجاع باه حلمرانای بااعنوان       تاحدزیادی در هارهوب پژوهک

و  4«کاردن  هادایت »قرار دارد که در آنها عناصر  3«گر جدید دولت تنظیم»و  2«جدید
گیرد تا از این رهگرر بتاوان تناوع    موردتیکید قرار می« گری های متلالر تنظیم شلل»

و تلالر منافع و منابع کنترل پیراماون موراوعات، مسااهل و نهادهاا را موردتوجاه      
گاری دارد.   نیز نگاهی ایرمتمرکز به تنظایم  5جولیا بل  (Faur, 2011, p. 6)قرارداد. 

در تغییار رفتاار    6گری عبارت است از تاالش پایادار و متمرکاز    تنظیم»از نظر وی 
شده و برای دستیابی باه نتیجاه    منظور رعایت استانداردها یا اهداف تعیین دیگران به
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گاردآوری  »، 1«استانداردگراری»ست متضمن سازوکارهای یا نتایج کلی، که مملن ا
 (3)(Black, 2002, p. 26) .«باشد 3«اصالح رفتار»یا  2«اطالعات

رسد جامع هماه   گری که به نظر می نهایتا  تعریف موردنظر نگارندگان از تنظیم
 ف پیک گفته باشد، بدین قرار است گری در تعاری های تنظیم ویژگی
یاا   مر بخاک عماومی  ه و مسات قاصادان عمال   عباارت اسات از   یگار  تنظیم»

رفتاار  دادن به  یارهای مشخص برای تیثیرگراشتن و شللمعخووصی که براساس 
باا  یع  در موراوعات اقتواادی یاا اجتمااعی      وقاا  یاا امور  یانجر شونده یا تنظیم

کاه متضامن تایمین     ، خیر و رفاه عماومی منافع ینتامبا هدف  نفعان  ذیمشارکت 
شاود و   می ورع ،باشد های اجتماعی تولید و توزیع کاال و خدمت و حمایت هبهین
 .«شود نفعان انجام می یا با مشارکت ذیو گر  یک یا اجرای آن توسط تنظیمپا

 گر دولت تنظیم .4-0

 گر برخی تعاریف از دولت تنظیم .4-0-7

ه گار متضامن تغییار نقاک دولات، از مداخلا       به ی  اعتبار، اصطالح دولت تنظایم 
 (4)ویژه در اقتوادهای پیشرفته اسات.  ، به6و داوری 5گری با فاصله به تنظیم 4ایجابی

معنای پایاان   گر به بر این باورند که ظهور دولت تنظیم 8و آبراهام نیومن 7دیوید باخ
مالابه پارادایم سیاسات اقتواادی و تیکیاد بار ایجااد       مدیریت تقارامحور کینزی به
ترتیاب باا واگاراری     ایت نیروهای باازار اسات. بادین   ابزارهای اداری نو برای هد

صنایعی همچون حمل و نقل، ارتباطات، آب، برق، گااز و مانناد اینهاا باه بخاک      
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اجتمااعی   حامی ،خووصی، دولت نقک مراقب و رامن رقابت و درصورت لزوم
و مهمتارین ابازار او بارای     (Bach & Newman, 2016, p. 821)گیارد   را برعهده می

ایفای این نقک، عبارت از ورع، پایک و اجرای قاعده است. اینله دولت تاا هاه   
حد بازیگران دیگر را در این ابزار شری  کند، بستگی به رویلرد دولت به مفهاوم  

گاراری،   تر آمد، در رویلرد فرمان و کنترل، سیاسات  که پیک گری دارد. هنان تنظیم
هاای اداری   ورع، پایک و اجرای قواعاد را خاود دولات )نوعاا  ازطریاق دساتگاه      

دهاد  اماا در رویلردهاای ایرمتمرکزتار در وراع، پاایک و        تخووی( انجام می
ای ایفاا   های خووصای نقاک برجساته    عامالن اجتماعی و بنگاه ،اجرای این قواعد

 کنند. می
گر  ترین وجه تمایز دولت تنظیم ترتیب، ورع، پایک و اجرای قاعده مهم بدین

گیارد. باه هماین اعتباار،      گر قرار مای  و در کانون تعاریف گوناگون از دولت تنظیم
انااد  دولتاای کااه  گاار را هنااین تعریااف کاارده دولاات تنظاایم 1دوباااش و مورگااان

وسعه ورع، پایک و اجارای قواعاد   طورمستقیم یا ایرمستقیم اقدام به اعمال و ت به
جویاناه( یاا سالبی     کناد. ایان تعریاف، ارتبااطی باا اهاداف ایجاابی )مداخلاه         می

گار،   جویانه( یا هر هدف دیگر نادارد. در ایان تعریاف، دولات تنظایم      )ایرمداخله
باا اساتفاده از    یاا ایررسامی  رسامی  دولتی است که در سطحی وسیع و به شالل  

 & Dubash)پاردازد.   ه ورع، پایک و اجرای قاعده میساالری خود ب دستگاه دیوان

Morgan, 2013, p. 238) 
گار را عباارت از    اسلات با تیکید بر همین وجه، ایده محاوری دولات تنظایم   

مناد و   داند که متضمنِ نظارتِ نظام شیوه خاص حلمرانی مبتنی بر ورع قواعد می
شاوندگان اسات.    بر رعایت آن قواعاد توساط تنظایم    2های عمومی آژانسفاصله  با
(Scott, 2017, p. 267)(5) 

نظار از   کاارگیری قواعاد )صارف    هگار را با   فاور نیز وجه تمایز دولات تنظایم  
گاار را براساااس اباازار  دانااد و دولاات تنظاایم محتااوای قاعااده( در حلمراناای ماای
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 ,Levi-Faur)کناد.   تعریاف مای   1اش، یعنی ورع، پایک و اجرای قاعاده  حلمرانی

2013, p. 39) از ظرفیات و  گاری، عباارت اسات     ویژگی اصلی تنظایم  ،ازنظر فاور
گراری  یعنی دولت بیک از آنله متوسال باه    کردن ازطریق قاعده اولویت حلمرانی
 ،ستانی شود یا خود به تیمین خدمات بسردازد، ازطریاق قواعاد   اعمال زور یا مالیات

 داناد  یما  یرا دولت گر یماو دولت تنظ (Levi-Faur, 2013, p. 31) (6)کند. حلومت می
انحواار   ،داشاته باشاد   یاار اعمال زور را در اخت یانحوار یلاز آنله وسا یککه ب
باارز دولات    یژگای و ،فااور  یازنظر لو تر، یقدق یاندارد  به ب گری یمدر تنظ یحقان
 هاز آنلا  یکاسات و منشای اقتادار او با     «گاری  یمتنظ»در  یحقان انحوارِ گر، یمتنظ

 یانقاعده است. به ب یو اجرا یکانحوار در ورع، پا ،انحوار در اعمال زور باشد
املاان   ینبناابرا  ،و مآال  قدرت دارد یاربه اخت یازن یگرار که قاعده یریمبهتر اگر بسر
 گاوییم  یما  یوقتا  یال دل ینهما  و به- در قدرت ورع قاعده دارد یشهورع قاعده ر
اشااره   یدرواقاع باه قادرت    -کناد  یما  ورع است که قاعده یدولت گر، یمدولت تنظ

 یان . حال مملان اسات دولات ا   دهد یم گری یمتنظ یتکه به دولت صالح کنیم یم
 یض( تفاو یخووص ی)مالال  نهادها یگریآن را به د یااعمال کند  یما قدرت را مستق
 یادا هاارهوب معناا پ   یان ا در «گری یمانحوار مشروع در تنظ» یهداع یجهکند. درنت

قادرت و   یان ا یما دولات خاود مساتق    ینله. اگری یمدر قدرت تنظ ارانحو  کند یم
 است. یگریموروع د ،کند یضتفو یگریآن را به د یارا اعمال کند  یتصالح

 گر  انواع دولت تنظیم .4-0-2

کاه در   یارد گ را دربرمی یفیط یگر گوناگون از تنظیم یها ، برداشتگرشتکه  هنان
 یگار  تنظایم یگار،  د یقارار دارد و در ساو   فرمان و کنترل یگر آن تنظیم یسو ی 
هاا نیاز ترکیبای از ایان دو. متنااظر باا ایان         متلالار  درحدفاصال آن   یرمتمرکز وا

سو دولات   گر، انواع مختلف دارند. در ی  های تنظیم های گوناگون، دولت برداشت
دارای گر تمرکزگرا با رویلرد فرماان و کنتارل و متلای بار قواعاد حقاوقی        تنظیم

گر با رویلارد ایرمتمرکاز و    دولت تنظیم ،رمانت اجرای رسمی و در سوی دیگر
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گر جدید قرار گرفته اسات کاه عاالوه بار قواعاد       ، موسوم به دولت تنظیمای شبله
ای از ابزارهای دیگر را به کاار   حقوقی دارای رمانت اجرای رسمی، طیف گسترده

ای ماابین ایان دو    ها عمال  در نقطه گیرد  آشلار است که در دنیای واقعی دولت می
 قطب قرار دارند.

هاا و اهاداف کلای خاود در      گر بسته به سیاسات  های تنظیم ازنظر فاور دولت
باار،   شاوند. نخساتین   هاای مختلاف تقسایم مای     های زمانی گوناگون، به گونه دوره

باه بعاد    1881کاررفات، اماا از دهاه     همتحده با  گر در ایاالت اصطالح دولت تنظیم
سارعت گساترش یافات. ایان اصاطالح درابتادا باه شالل اداریِ          ستفاده از آن بها

آمریلا اشااره داشات و بارای     1«دولت اداری»ها در  های ایرمتمرکز و آژانس کمیته
هاای مساتقل    توصیف دولت اداری به کار رفت که ویژگی اصلی آن وجود آژاناس 

ای جدیاد از   گر مرحله یمدولت تنظ ،گر است و حتی امروزه نیز در این کشور تنظیم
متحده اصطالح موصوف االاب   همچنین در ایاالت (7)شود. دولت اداری قلمداد می

رود،  کاار مای   هگسترش ب کنترل و درحال ، ایرقابل2دهنده برای توصیف دولت فرمان
گار باه    که در سالیان اخیر و در دیگار نقااط دنیاا اصاطالح دولات تنظایم       درحالی

 ,Levi-Faur, 2013)ولیبرال و به حلمرانی بازار اشااره دارد.  تر و نئ رویلردی مالیم

pp. 30-31) تاوان باه بیماه ساایبری      ای آشلار از حلمرانی بازار مای  عنوان نمونه به
دالری شاده، اقتادار   اشاره کرد که در نیم دهه اخیر، بدل به صنعتی هندین میلیارد 

 ,Herr)ورع و اجرای قواعد رفتاری در حوزه امنیت سایبری را پیدا کارده اسات.   

2021, p. 98) باه کاار    3«جهان جناوب » تازگی نیز این اصطالح را برای توصیف  به
گار را باه نظاام کنتارل و      ای و اروپایی نیز دولت تنظیم طوح منطقهدر س (8)اند. برده

 (Levi-Faur, 2013, pp. 30-31)اند.  طراحی اداری حلمرانی بازار اطالق کرده
 یننخسات   گار اراهاه داد   از دولات تنظایم   یرههار توو 4همچنین مایلل موران

است که بر ههاار پایاه اصالی بناا      یلاییگر، مفهومی آمر تنظیم دولتاو از  یرتوو
                                                                                                                                 

1. administrative state 
2. Commanding 

3. Global South 
4. Michael Moran 



 0033 تابستان ♦ 99شماره  ♦ 03سال  ♦      022

 یهاا  از نوع آژاناس  یرمتمرکزِا ی( استفاده گسترده از اشلال حلمران1  )شده است
 باه  یاقتوااد گاری   تنظایم در طاول زماان، از   گاری   تنظایم ( گساترش  2مستقل  )
 1انعطاف و دلبخواهانه ترافعی، ایرقابلورع و اجرای قاعده به شلل ( 9) ی اجتماع
که عمدتا  برمبناای  دوم  یرتوو آن.جهانی در گسترش و نفوذ  ی( اراهه شواهد4و )
)که بحار حقانیات یاا مشاروعیت در ساازوکارهای       2ماجون یاندمنیلوج یکارها

شاود باه دولات     مرباوط مای   ،گر را پیک کشیده بود( بناا شاده اسات    دولت تنظیم
گاری و   یی و حااکی از تغییار جهات تنظایم    اروپا یسونیبه دولت مدمالا گر به تنظیم

هااای جدیااد  گاار از ماادل آمریلااایی بااه اروپااایی آن اساات. شاایوه  دولاات تنظاایم
کاه   هناان دادن به نظر متخوواان )  و اهمیت 3گرایی گراری، ازجمله فراملی سیاست

ازجملاه نظاام    ی،هار نظاام حلمرانا    یدر کارآمد یدیمتخوص نقک کل یروهاین
بدان معنا بود  (p. 31, 1988, رستاقی ینجف &)ذوالفقارزاده  .دارند یمتنظ یمرانحل
های انتخاابی بایک    گرایانه راجع به کنترل سیاسی ازطریق مقام های کالرت آرمان که

دولات محادود و   یساونی، یعنای   مد یات حل موران، حقان راهبازد.  از پیک رنگ می
 ایراکالریتی ینهادها یگر،د یان. به بیتاکالرتعرض دربرابر  یتحقوق اقلحمایت از 

 یرتواو  ینساوم  شوند. می یمها، تنظ دادگاه دیگری مانند یراکالریتیا یوسط نهادهات
خاوب و   یاز حلمرانا  ییاست، الگاو  4«دولت هوشمند»گر،  موران از دولت تنظیم

و عمللارد دولات را    یاد جد یمبتلرانه کنترل که براسااس آنهاا نهادهاا    یها شلل
نقاک  معطوف به که است  5«دولت ریس »توویر ههارم او،  کرد. یابیتوان ارز می

 یاجتمااع  یاق عم یها در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران ان نهادِعنو دولت به
 (Levi-Faur, 2013, p. 35) است. یو فرهنگ
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 گر . چهار تصویر از دولت تنظیم0جدول 

 رحلز   سم رحلز ه شمه  گ  ا حپا   رحلز تهظ م گ      کا   رحلز تهظ م
ش  ق قکم ان  غ   یم کز؛ با اسیفارق ات 

 های  سی    ژانس
ر  ئ   ت اا، ات گ ی  تهظ مگسی ش 
  اجیماع بب یاقیصارگ ی  تهظ م

حضع ح اج ای قاع ق بب شک  ت افع ، 
 غ  قاب  انعطاف ح رل خ اهانب

 جهان گسی ش ح نف ذ 

 گ ا   ف ا ل 
رارا بب نظ   یخصصاا ح  نگ   زاهم

  انبگ ا کث ت یها    اا باخی 

 رحلز  ج حر

 ز اکث تع ض ر ب اب    زق    اقلرفاع ات 
ح کهی   نهارهای غ  اکث  ی  ت سط 

 نهارهای غ  اکث  ی  ر   

 ال  ی قکم ان  خ ب
 یها با بج اا  ابلب 
ح   اجیماع  قعم

  ف هه 

 گر جدید دولت تنظیم .4-0-0

و  91گر جدید در پی تحاوالت دهاه    تنظیمبه نظر بسیاری از نویسندگان، ایده دولت 
های با رویلرد نئولیبرال مطرح شاد. جاان    میالدی و گرار از دولت رفاه به دولت 91

گر جدیاد را نقطاه عطفای در تحاوالت دولات )از دولات        دولت تنظیم 1بریر ویت
ازنظر   (Braithwaite, 2009, p. 410)داند.  لیبرال نگهبان شب تا دولت رفاه کینزی( می

واسااطه اتلااا باار نهادهااای خااودتنظیم،  گاار جدیااد بااه بریاار ویاات، دولاات تنظاایم
کاه   5و دیگر فناون واکنشای   4، کدهای رفتار3های پیروی و نظام 2اجراشده خودتنظیمی

گر در معنای متقدم آن متماایز   جایگزین فرمان و کنترل مستقیم است، از دولت تنظیم
کاردن باا    گر جدید، تمرکززدایی، حلومت های دولت تنظیم شود. بنابراین، ویژگی می
مایلال   (9)هاای خاودتنظیمی اسات.    و دیگر شلل 7بندی و شرمسارکردن ، رتبه6فاصله

و گارار از   8«ملتاب حلمرانای  »گر جدید را محواول ظهاور    موران نیز دولت تنظیم
سااالری کالسای  باه     در دیوان مراتبی مرسوم محور و سلسله-رویلرد قدیمی فرمان

 (Levi-Faur, 2011, p. 12)داند.  می 9های خودران دنیایِ تعامالت میانِ شبله
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گر منجر به ظهور  باور اسلات، اصالحات نئولیبرال در دولت تنظیمهمچنین، به 
یااد   1گار جدیاد   گر شد که االب از آن به دولات تنظایم   ای از دولت تنظیم شلل تازه

هاای حسااس در تایمین خادمات عماومی )ماالال         سازی بخاک  شود و خووصی می
گری بارای   ای همچون انرژی و مخابرات( و ایجاد سازوکارهای تنظیم خدمات شبله

 هاست. نظارت بر آنها تغییری کلیدی در ارتباط با این دولت
(Scott, 2017, p. 268)
  

ت از دیگار نویساندگان نیاز بادون آنلاه مساتقیما  از اصاطالح دولا         یبسیار
ویاژه   گار جدیاد، باه    هاای دولات تنظایم    گر جدیاد اساتفاده کنناد، ویژگای     تنظیم

بار ایان    2. مارک بِویراند بردهگر به کار  را در توصیف دولت تنظیمسازی  خووصی
)کاه از مباحار کاانونی در حلمرانای      3جدیاد  باور است که در مدیریت عماومی 

و نخساتین ماوج از    4یهاا و مارتبط باا نظریاه انتخااب عماوم       جدید نزد نئولیبرال
منظور حل مشالالت ایجادشاده در    است( بهعمومی اصالحات در حوزه مدیریت 

مدیریت   ها عبارتند از این شیوه (10)حل کلی اراهه شده است. های رفاه، دو راه دولت
تاارین شاالل  سااازی کااه رادیلااال و البتااه خووصاای 6سااازی و بااازاری 5شاارکتی
باا   7ایدمنرولد سا در همین ارتباط ها (Bevir, 2007, p. 369) (11)سازی است. بازاری

و  یردر توو یلالراد ییری، تغ1891دهه  یانهدر م «سازی خووصی»تیکید بر مولفه 
را « گار  دولات تنظایم  »اصاطالح   ایدمنکارد. سا   یجااد گر ا مشخوات دولت تنظیم

گار   دولات تنظایم   ایدمن. به نظر سادداز آن به دست  یدینلرد اما فهم جد یفتعر
الزاماا    یاا ارتباط و مالزمه نادارد   یخواه یترق  در عورعمومی لزوما  با ظهور اداره 

 «ساازی  خووصی»و  «سساری برون»بلله  یست،بزرگ ن یها محوول مبارزه با بنگاه
 (Levi-Faur, 2013, p. 33) .ای در آن دارد کننده نقک تعیین
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هااا، بااا   گااراری از اجاارای سیاساات  جااداکردن سیاساات  ،ازنظاار اساالات 
شود  ایان   محقق میعمومی های  و تیسیس آژانس سازی خدمات عمومی خووصی

گراری از اجرا( عنور کلیدی در ایجادِ روابطِ مشتمل بار نظاارتِ    جدایی )سیاست
هاای رفااه    ورتر نسبت به آن هیزی است که نوعا  در دولات مح -تر و قاعده رسمی
گر در این معنا، کاه ماالزم باا     دولت تنظیم 1ای شود. طبع پراکنده و جزیره دیده می

در  ،گاری اسات   های مستقل )بافاصله( برای اراهه خادمات و تنظایم   تشلیل آژانس
ده اسات.  ترسایم شا   محور در شلل زیر -های حلمرانی قاعده شده رژیم مدل ساده

فقاط تغییار جهات از صاالحیت قانونگاراری باه        ،پیداست که در اینجا، موراوع 
هاا و   گاراری( در قواعاد، پرواناه    مالحظه اهداف و انتظاارات )یاا هماان سیاسات    

هاا باه    قراردادها نیست، بلله باید به توزیع و واگاراریِ مسائولیتِ انجاامِ فعالیات    
که برخی از آنهاا خووصای   -ها  ا، شرکته مرتبط با وزارتخانه 2هایِ اجراییِ آژانس
هاای یادشاده    نهاد )تا پیک از ایان مسائولیت فعالیات    های مردم و سازمان -اند شده

هاای دولتای باود( نیاز توجاه شاود.        مستقیما  تحت مدیریت و برعهده وزارتخاناه 
(Scott, 2017, pp. 268-269) طوررمنی به آن اشاره کارده   بنا بر آنچه اسلات نیز به

هاای مساتقل از    گار جدیاد، آژاناس    تاوان گفات کاه در دولات تنظایم      است، مای 
 در اداره کشور و در ورع، پایک و اجرای قواعد دارند. نقک مهمی ،ها وزارتخانه

 

 

 (Scott, 2017, p. 269) گر جهت انگلستان از دولت رفاه به دولت تنظیمییرشده تغ مدل ساده .0شکل 
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کی باا هام   گر وجوه مشتر های تنظیم انواع دولت یونگ بر این باور است که تمامی
گاراری   ها سیاسات  دارند. او نیز همچون اسلات معتقد است در همگی این دولت

رساانی، از ساازوکارهای اجرایای و اراهاه ایان       درزمینه کمیات و کیفیات خادمت   
خدمات جدا شده است. همچنین در همه آنها برای پایک و اجارای اساتانداردهای   

هاای   ای مساتقل در قالاب آژاناس   ها، به نهادها  گری و افزایک اعتبار سیاست تنظیم
 (Yeung, 2010, p. 8)شود.  گر تلیه می تنظیم

به عقیده مارک بویر در رویلرد نئولیبرال به حلمرانی خدمات عماومی توساط   
شاود کاه نیااز باه همااهنگی و       های متعدد عرراه مای   های متشلل از سازمان شبله

هااای  ازنظار ماااجون نیاز یلای از ویژگای     (Bevir, 2007, p. 370)مادیریت دارناد.   
سااساری کارکردهااای اداری دولاات، تمرکززدایاای بوروکراتیاا  و اداری اساات  باارون
(Majone, 1997, p. 139) هااای آن را  تاارین ویژگاای کااه شاااید بتااوان یلاای از مهاام

گار در قالاب یا  نظریاه،      لت تنظایم موجب آن دو شدن دولت دانست و به ای شبله
گاری در   تر آمد، تعریاف اسالات هام از تنظایم     که پیک دولت قابل اراهه است. هنان

گار جدیاد قارار دارد. باه نظار اسالات،        هارهوب حلمرانی جدید و دولت تنظایم 
عماومی بار    یها که متضمن نظارت بافاصله آژانس یورع قواعد یقازطر یحلمران

 یات ظرف یاع بار توز  یگار کاه مبتنا    دولت تنظیم یها گفتمان از قواعد است و یرویپ
درواقاع   هارگ( )م  است یازجمله بخک خووص یگراناز باز یفیط یانم یحلمران

متعادد   یگرانباز یناز ا تشللم ییها شبله یقشدن به اعمال قدرت ازطر مستلزم قاهل
رفیات دولات   زمان با مطالعه راجع به ارتقای ظ هم دولت متمرکز( است. ی  یجا )به
ها ظرفیات دیگاران    واسطه آن هایی داد که به گر، باید اولویت بیشتری به تلنی  تنظیم

برداری اسات و از ایان    گری قابل بهره های خووصی( در تنظیم )جامعه مدنی و بنگاه
 1رهگرر، دولت تنها یلی از هند بازیگر کلیدی در کارآمد کردن حلمرانایِ تنظیمایِ  

 یهاا  از مولفاه  یلای مشاارکت جامعاه،   بارای نموناه    (Scott, 2017, p. 280)اسات.  
 ییآن ساازوکارها براساس است که  یگرار یاستس ینددر فرا ینانوتلنولوژ یحلمران
 هاا  یاسات س یان بار ا  یرو تایث  گراری یاستس ینددر فرا یعموممالحظه نظرات  یبرا
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 (p. 41, 1989, انیاشتر &, یینینا , خواجهی)هاشم شود. یم یطراح
 

 گر . دو نگرش عمده به دولت تنظیم1جدول 

 ج    گ  رحلز تهظ م گ   ی  م رحلز تهظ م 
 ای ش کبغ   یم کز ح   یم کز   زاا تم کز

 نهارهای خ رتهظ م ح رحلی عم    گ   ارا ات تهظ م گ  نهارهای غالب تهظ م

 ، خ رتهظ م (12)گ ی حاکهش  تهظ م گ ی ف  اا ح کهی   تهظ م گ ی ش  ق غالب تهظ م

 ق  ق  ح  سم  حجب غالب ضمانز اج ا
 خائ اا اسا  عم    ) انه  اع ا  غ   سم 

 به ی( ها،  ت ب ر   سانب

 گر، رفاه و حداقلی های تنظیم روابط میان دولت .5

نقاط عطف تحوالت دولت را عبارت از دولات لیبارال حاداقلی     ،جان بریر ویت
 ,Braithwaite)داناد.   گر مای  )نگهبان شب(، دولت رفاه کینزی و سسس دولت تنظیم

2009, p. 410) 
کناد و نقاک    دولت حداقلی به کمترین حد مملن در امور جامعه مداخله می

حمایت از شهروندان درمقابل خشونت، دزدی و کالهبارداری  اصلی آن محدود به 
کردن شرایط الزم برای اجرای قراردادهاای خووصای اسات. بار ایان       و نیز فراهم

 .Patterson, 2005, p)اساس، مداخله بیشتر دولت در اماور جامعاه توجیاه نادارد.     

تنهاایی هام مناافع     در دولت حداقلی اعتقاد بر آن است که بازار قادر است به (172
را تیمین کند. آنچه دولت لیبرال حداقلی را از دولات  عمومی خووصی و هم خیر 

شده  حدود و کنترلکند، پریرفتن نارسایی بازار و لزوم مداخله م گر متمایز می تنظیم
گار از دولات رفااه نیاز      گری است. وجه تمایز دولات تنظایم   دولت ازطریق تنظیم
عماومی  تغییر جهت در شیوه حلمرانی از تیمین مستقیم خادمات   عبارت است از

توساط باازیگران ایردولتای.    عمومی توسط دولت، به نظارت او بر تیمین خدمات 
(Black, 2002, p. 14) 

تر در تقابل یا در مقایسه با دولت گر را بیش دولت تنظیم 1همچنین کارن یونگ
شلل اصلی حلمرانی بود(، تعریاف و   1891تا اواسط دهه  1841رفاه )که از دهه 

                                                                                                                                 

1. Karen Yeung 



 0033 تابستان ♦ 99شماره  ♦ 03سال  ♦      022

ریازی   پس از پایان جنگ جهاانی، دولات دسات باه برناماه      کند. به نظر او فهم می
کردن نقاک کارفرماا در ماواردی کاه      اقتواد کالن، تالبیت بازار، تیمین رفاه و بازی

ترتیب دولت برای ایفای این نقاک خاود ازطریاق     زد. بدین ،اند لار شدهکارگران بی
ساالرانه، منابع اصالی   های عریض و طویل دیوان های دولتی و دستگاه ایجاد سازمان

گار   ویژه ماللیت صنایع کلیدی در دست گرفت. دولت تنظیم را از طرق مختلف به
های رفاه، ازجملاه تاورم    دولتمولود تجدیدنظر اساسی برای رفع اشلاالت متعدد 

ساختارهای سازمانی و نحوه ایفای  ،موجب آن شدید و بیلاری گسترده است که به
صنایع کلیادی  سازی  خووصی، 1891تغییرات عمده کرد. در دهه  ،تعهدات دولت

تنظایم نهادهاای    هاای آنهاا تحات    حال فعالیات  در ابعاد گسترده آااز شد و درعین
هاای   هدایت یا مادیریت مساتقیم وزارتخاناه    رفت که تحتگر مستقل قرار گ تنظیم

موجب قانون تیسیس شده و باا فاصاله از نهادهاای سیاسای      دولتی قرار نداشته، به
گر متضمن تفاویض   زیرا گرار به دولت تنظیم (Yeung, 2010, p. 2)کردند  عمل می

گاراری از   اختیار به نهادهای تخووی است که نتیجه آن جداشدن کارکرد سیاست
گراری از حوزه سیاسی اسات   گرفتن سیاست دولت و فاصلهکارکرد تیمین خدمات 

(Lavenex, Serrano, & Büthe, 2021, p. 461)  رساد بتاوان      هرهند که به نظار نمای
ای میان این دو حوزه را همواره صادق دانست. برای نمونه باه عقیاده    هنین فاصله
قیمت در انگلساتان بار    های ارزان درخووص تیمین خانه 2و فی فارستاد 1لیام کلگ

وزه به هیچ رو ویژه در سطوح محلی، در این ح این باورند که حلمرانی تنظیمی، به
 (Clegg & Farstad, 2021, p. 168)زدایی نشده است.  سیاست

 

 گر ت رفاه و دولت تنظیمحداقلی، دولدولت  یها یژگیو. مقایسه 0جدول 

 گ  رحلز تهظ م  فاقرحلز  رحلز ق اقل  
قما ز ات  الک ز ح ق ا رارهای  کا ک رهای اصل 

خص ص ؛ تضم   عملک ر 
صج ح باتا ؛ قص   کا ا  ؛ 

 انصاف    ه 

  زتث   ع  جص الت باتا ،باتت ت
های  ؛ تج ق شک اقیصار ک ا

 گ ناگ اِ ب اب ی اجیماع 

 باتا    اص ح نا سا

                                                                                                                                 

1. Liam Clegg 
2. Fay Farstad 



 102     مثابه ابزار حکمرانی گری به گر: تحلیل تنظیم مفهوم دولت تنظیم

 

ق    خص ص  ح ک ف ی؛  ابزا 
 خ رتهظ م 

اسی  اض( ح خ ج   ا)  سیان  ات ال
 ک را

 گ ی تهظ م

 ها، حتا تخانب ی،گذا    الس قان ا ها گذا ی، رارگاق   الس قان ا شاخص ینهارها
  ، خ  ات  فاه  ل یها ش کز

  سی  گ اا  تهظ م

رحلز،  کا کهاا  اس ،اقزاب س اقزاب س اس ، قضات   یکل    اابات
  اجیماع یها گ حق

 گ اا،  یخصصاا، قضات تهظ م

 گذا ی قاع ق ص ق ز تشخ ص  ق اع  ق  ق  ت ج ح هه ا ی
اکث  ی ؛ ر  ک ات م؛ قاص   گذا ی س اسز

های س اس  ح  تن  چانب
 های س اس  ا ی ف

اکث  ی ؛ ر  ک ات م؛ قاص  
های  های س اس  ح ا ی ف تن  چانب

 س اس 

نظ   غ  اکث  ی ؛ قاص  اعما 
کا شهاساا ب ای قص   
 ب شی    کا ا   ح کا    ی

 
در بطان   1دانند. به باور دبرا مابت انتقاد می بندی را قابل اما گروهی دیگر این تقسیم

که مالال  ازنظار او واگاراری    هستیم. هنانبازار  یمتنظ یها یاستسدولت رفاه شاهد 
گار در دل   مساتلزم ایجااد نهادهاای تنظایم     ،به بخاک خووصای  عمومی خدمات 
تاوجهی دارد.   آثاار تاوزیعی قابال    ،گاری باازارِ کاار    های رفاه است یا تنظیم دولت
(Mabbett, 2011, p. 217)    گار   گاری و دولات تنظایم    ازنظر فاور نیاز ظهاور تنظایم

شدن برای آن است و حلایات از   گری و امتیاز ویژه قاهل دهنده اقبال به تنظیم نشان
 گری نسبت به استفاده از صالحیت تشخیوای، یاا   ترجیح هنجاری و سیاسی تنظیم 
کاردن آن   هزینهستانی و  گری به تیمین مستقیم خدمات یا مالیات ترجیح دادن تنظیم 

اسااس،   باراین  (Levi-Faur, 2013, p. 30)های رفااه اسات( دارد.    )که ویژگی دولت
گری مالزمه ندارد یا لزوما  لیبرال یاا   های تنظیم گر الزاما  باوجود آژانس دولت تنظیم

گار اناواع گونااگون دارد،     نیسات. دولات تنظایم    رفاهی یا ایرلیبرال یا رادرفاهی 
گر دانست. برخالف نظر  توان به درجاتی، تنظیم ها را می دولت سبب که تمامی بدان

 2ای با افول یا تضعیف یا توقاف انتقاال ماالی    گر مالزمه ماجون، ظهور دولت تنظیم
باا  )که ویژگی اصلی دولت رفاه است( ندارد بلله بیشاتر باه شالل ایرمساتقیم و     

البته باه عقیاده وی    (13)یابد. گراری نمود می های قاعده پیچیدگی بیشتر ازطریق نظام
 یان و... باه دولات داد، اماا ا   ای  یبرال، رفااهی، توساعه  همچون نئول یتوان صفات می

درنتیجاه، اوصاافی    کنناد. یدولت را روشن نممفهوم  یمرکزهسته  یچگاهصفات ه

                                                                                                                                 

1. Deborah Mabbett 
2. fiscal transfer 



 0033 تابستان ♦ 99شماره  ♦ 03سال  ♦      022

ای و  انواع این دولت است، نه مفهوم هساته  گر آمد، فقط مبین که برای دولت تنظیم
 (Levi-Faur, 2013, p. 30)مرکزی آن. 

(، مرکانتالیسات  1زدایای  گارا )کااالیی   گاری لزوماا  جامعاه    به باور فاور، تنظایم 
بللاه ابازاری اسات کاه     ( نیسات،  3ساازی  ( یا نئاولیبرال )کااالیی  2سازی )بازکاالیی

توانند آن را برای اهداف متنوع به کاار گیرناد  ایان اهاداف      بازیگران گوناگون می
، 5گریاز  و ریسا   4پاریر  دموکراتی ، ریسا  -توانند رویلرد نئولیبرال، سوسیال می

رشد پایدار یا رشد ناپایدار داشته باشند و یا برای تیمین منافع خووصی یاا مناافع   
گاری   ند. خالصه به نظر فاور هر هدفی که داشته باشید به تنظیمبه کار بروعمومی 
  (Levi-Faur, 2017, pp. 299-300)نیاز دارید. 

 گر در ایران دولت تنظیم .6

گسترده و نیاز  سازی  خووصیر مستلزم گ توان گفت دولت تنظیم طورخالصه می به
برای تضمین رقابت در بازار )که بارای کاارکرد    (14)گر مستقل وجود نهادهای تنظیم

صحیح و بدون مانع بازار نقشی حیاتی دارد( و اصالح نارسایی بازار )زیرا بازارهاا  
اساس، قضااوت دربااره    حتی در شرایط آرمانی دهار نارسایی هستند( است. براین

گفتاه در   گر در ایران، نیاز به بررسی وجود یا نبود عناصار پایک   دولت تنظیم تحقق
 سطوح هنجاری )قوانین و مقررات مربوطه( و ساختاری )نهادها( دارد.
گاری بازارهاای    در سطح هنجاری، قوانین و مقررات متعدد در حاوزه تنظایم  

نه صنایع زیرساختی ویژه درزمی رقابتی )ازجمله در زمینه بازرگانی( و ایررقابتی )به
مانند مخابرات، برق، آب، گاز و حمل و نقل( در کشور تواویب شاده اسات کاه     

ی اصل ههال و ههاارم قاانون اساسا     یکل های یاستس یقانون اجراترین آنها  مهم
 (15)است.

                                                                                                                                 

1. decommodifying 

2. recommodifying 

3. commodifying 

4. risk‑taking 

5. risk-averse 
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اناد.   موجب قانون ایجاد شاده  گر به متعدد تنظیم (16)در حوزه ساختاری نیز نهادهای
گاری فرابخشای و    توان به شورای رقابت که تنظیم ترین این نهادها می ازجمله مهم

مواناع رقابات    و احراز ماوارد تخلاف، انحواار   در ازجمله دارای اختیارات وسیع 
  (19)و بازرگاانی داخلای   (18)، پول(17)گران بخشی در بازارهای  بیمه است و نیز تنظیم

، حمل و (21)، مخابرات(20)برقگران بازارهای انحوار طبیعی در بازارهای   تنظیم -9
 اشاره کرد. (25)و زمینی (24)، دریایی(23)، هوایی(22)نقل ریلی
توان دولت در ایران را ازمنظر وجود هنجارهاا و سااختارهای    ترتیب می بدین
بندی کرد. بدیهی است کاه قضااوت    گر طبقه های تنظیم گری، در زمره دولت تنظیم
ویژه  اندازه به اهداف اقتوادی )به تا هه گر در ایران خووص که دولت تنظیم دراین

انحواار طبیعای، کنتارل بازارهاای انحواار طبیعای        تضمین رقابت در موارد عادم 
ازجمله در صنایع زیرساختی همچون برق، مخابرات، حمال و نقال ریلای و...( و    

زیست، بهداشت، ایمنای   ازجمله درزمینه محیطعمومی اجتماعی )حفاظت از منافع 
 های آماری جداگانه دارد. نیاز به انجام پژوهک ،گری دست یافته است و...( تنظیم

 های پژوهش یافته. 2

گار هیسات و    مفهوم دولت تنظایم »بنا بر آنچه گرشت در پاسخ به این پرسک که 
را گفت دولتای   شود می« گر دارد؟ گیری دولت تنظیم گری هه نقشی در شلل تنظیم

گری )و نه مالال  اراهه مستقیم کااال یاا    تنظیماش برای اداره جامعه  که سیاست اصلی
خاود مفهاومی    ،گاری  گر نام نهاد. البتاه تنظایم   توان دولت تنظیم می ،خدمت( است

ای بسیار مختور در این نوشتار به آن  گونه برانگیز است که به پیچیده و بسیار بحر
نلاه  پرداخته و تعریفی از آن اراهه شاد. براسااس هماین تعریاف و باتوجاه باه ای      

گار را   گر است، دولات تنظایم   گری وجه االب و ممتاز دولت تنظیم سیاست تنظیم
 توان هنین تعریف کرد  می

 یع بخک عمدهو توز یدتولبازگرداندن نقک است که با  یگر دولت ولت تنظیمد
 یموراع مساتق   یاق ازطرعمادتا   امور جامعه را  ی،خدمت به بخک خووص یاکاال 

در وراع قاعاده باه     یاار اخت یضتفاو  یاا  و یات دولتا ادار یاا قواعد توسط نهادها 
 یو اجارا  یکپاا  یاق ازطر یاز و ن یخووصا  ینهادها یا یردولتیاعمومی نهادهای 
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و  یرمساتقیم ا یو اجارا  یکپاا   یاا  یدولتا  ین قواعاد توساط نهادهاا   یا ا یممستق
 یا یردولتیاعمومی  یتوسط دولت، نهادها ینله)اعم از اتنظیمی  قواعدرسمی یرا

 یناه به یاد ورع شده باشد( جامعه را اداره و رمن توجه به تول یخووص ینهادها
 کند. می ییجو یرا پعمومی و رفاه  یرخمنافع، کاال و خدمت، 

این تعریف متشلل از اجزای گوناگونی است که هرکدام به دلیلی برگزیاده و  
 اند. درادامه هری  از این اجزا توصیف و ماورد تحلیال و   در تعریف گنجانده شده

 گیرد  بررسی قرار می
پیک از پیدایک ایاده تایمین    بازگرداندن نقش تولید و توزیع کاال و خدمت:

ای از  های عمده مستقیم کاال و خدمت که مستلزم ماللیت و تودی دولت بر بخک
کننده،  ترین مال ، تولیدکننده و توزیع تبع آن برعهده گرفتن نقک بزرگ اقتواد و به

که بخک خووصی عالقه یا توان تایمین  عمومی یا خدمت ویژه درخووص کاال  به
کاالها و خدمات )حتی خدماتی همچون تایمین    آنها را نداشت، تیمین تقریبا  تمامی

ها و...( برعهده بخک خووصی بود و دولت صرفا  درحادی محادود    امنیت، زندان
تاار و  کاارد. بااا باازرگ هااا نظااارت داشاات و آنهااا را تنظاایم ماای باار ایاان فعالیاات

ها، به دالیل متعدد ازجمله شلست باازار، رکودهاای عمیاق     قدرتمندترشدن دولت
ای  در اقتوادهای بزرگ دنیا که به بیلاری گساترده و معضاالت اجتمااعی عدیاده    

ها را برعهده گرفت تا رمن کنتارل   انجامید، دولت خود ایفای بسیاری از این نقک
تمر و کامل و با تالبیات اقتوااد   های اقتوادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال مس بحران

ص یمایالدی و آشلارشادن نقاا    91بتواند اهداف رفاهی را محقق کند. پس از دهه 
ناشای   متعدد سیاست تیمین مستقیم کاال و خدمت، ازجمله بروز رکودهای تاورمی 

های اخیرالرکر، حجیم و کندشدن دستگاه بوروکراسی عاریض و طویال    از سیاست
ها پاا پاس بلشاد و باا      ن، الزم شد که دولت از این حوزهو فساد اداری ناشی از آ

هاا   بازگرداندن این نقک به بخک خووصی، بر تنظیم و نظاارت بار ایان فعالیات    
 متمرکز شود.

هرحال دولت نیاز به تجربه و داناک   با وجود این، از آنجا که به بخش عمده:
دود همچناان  های تحت تنظیم دارد، الزم است خود در مقیاسی محا  کافی از حوزه
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های یادشده را برعهده داشته باشد. ی  شیوه، آن است کاه در ابعااد محادود     نقک
همچنان به تولید کاال یا خدمت اشتغال داشته باشد تا با مشلالت و مساهل مربوطه 
آشنا شود و بتواند با بخک خووصی وارد گفتگو شود و ارزیابی درستی از شرایط 

 بازار داشته باشد.

گاناه و ادارات   ویژه قوای ساه  عالوه بر دولت و نهادهای آن )به گر: نهاد تنظیم
ایردولتی و نهاد خووصی نیز درصورت تفاویض صاالحیت   عمومی دولتی( نهاد 

وراع کنناد.   تنظیمی  توانند قاعده گراری ازسوی دولت، رسما  و مستقیما  می قاعده
ی رامانت اجارا بار    توانناد قواعاد دارا   های صنفی می ها و نظام برای نمونه تشلل

 ند.کناعضای خود ورع و البته اقدام به پایک و اجرای این قواعد 

ترین اختیارات  صالحیت ورع قاعده جز  مهم وضع، پایش و اجرای قاعده:
ویاژه در دولات    و ابزارهای دولت برای تحقق اهدافک اسات. ایان صاالحیت باه    

و خادمت باه بخاک     گر اهمیت بیشاتری دارد زیارا باا ساسردن تولیاد کااال       تنظیم
خووصی باید برای حوول اطمینان از حرکت بخک خووصی در مسایر تولیاد و   

قواعاد  عماومی  توزیع صحیح، کافی و عادالنه نیازهای جامعه و تحقق خیر و رفاه 
ها ورع کند و با پایک مستمر آنهاا مطلاع شاود     دقیق و کارآمدی برای این فعالیت

شاوند یاا خیار و درصاورت اخیار بایاد        یدرستی اجارا ما   که آیا قواعد یادشده به
تنها شامل اجارای مفااد    شدن این قواعد بیندیشد که نه تمهیداتی برای اجرا و عملی

نشادن،   این قواعد در مرحله پیک از رسیدگی قضایی است بلله درصاورت عملای  
شاوندگان و   ازطریق رسیدگی قضایی در دادگاه و تطبیاق قاعاده باا اعماال تنظایم     

 د.کنها انحراف از قواعد را توحیح  دور و اجرای آرای دادگاهدرصورت لزوم ص

قاعده( تواور   یاجرا یا یکدر مرحله ورع قاعده )و نه پا: یمرسمی و مستق
تار از تواور آن توساط     فهم قابل یمو مستقرسمی  یسازوکارها یقازطر یگر تنظیم
رسما  و  یدمعنا، با ینسخن، قاعده در ا یگرو پراکنده است. به د یرمتمرکزا یگروه
وراع   یقواعاد  یما اصاناف مساتق   یاا کاه پارلماان، اداره    ورع شود، هنان یما مستق
 یان ا ینلهنظر از ا دار )صرف یتتوسط نهاد صالح یرادارد زرسمی کنند که جنبه  می
و دارای  یخووصا  یاا باشاد  گاری   و دارای صاالحیت ذاتای تنظایم   عماومی  نهاد 
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گار   تنظایم  یقاانون  یتوجاود صاالح   ینجاا ر اد یارا زشده باشد،  صالحیت تفویض
 گر( ورع شده است. نهاد تنظیم یخووص یاعمومی  یتدارد نه ماه یتاهم

ویژه در مرحله پاایک   گری، به تنظیم :یررسمیو غ یرمستقیمغ یو اجرا یشپا
هام داشاته باشاد. بارای     رسامی  تواند وصف ایرمستقیم و ایر و اجرای قاعده، می
دارایِ رامانتِ  تنظیمای   توانند عالوه بر قواعادِ  میرسمی گر  نمونه نهادهای تنظیم
 یشابرد پ یرا بارا عماومی  نهادها و مناابع خاارج از بخاک     یتظرفاجرایِ رسمی، 
نقاک   یم،مساتق  یگار  تنظیم یجا توانند به ها می دولتمالال  . دنیرکارگ اهداف خود به

باا مشاارکت    یاا و  1«هملاراناه  یگار  تنظایم » یاا  «یمیخاودتنظ »کننده را در  یلتسه
 کنند.  یفاا یبخک خووص یاو  یمتنظ اشخاص تحت یا نفعان یذ

کردن جامعه و  ترین ویژگی دولت در اینجا، اداره و مدیریت مهم اداره جامعه:
عماومی  تمشیت امور مردم است. بدیهی است که منظور از اداره جامعه، اداره امور 

است و مداخله دولت در امور خووصی ماردم موراوعیت نادارد. اساساا       جامعه
شود و این کار نیااز باه    تشلیل میعمومی دولت با هدف تیمین منافع، خیر و رفاه 

 ای دارد که نهایتا  به تحقق اهداف مزبور بینجامد. گونه مدیریت و اداره جامعه به

عمال سیاسای اسات و    گاری یا     تنظایم  ، خیر و رفاه عمومی:منافع ینتام
برخالف باور سنتی، امری صرفا  تلنیلی و فنی نیسات کاه هادف آن منحوار باه      
بهبود کارآمدی اقتوادی باشد بللاه دساتیابی باه نتاایج اجتمااعی نیاز از اهاداف        

داری باه اهاداف    هاج، در جوامع مدرن سارمایه  زعم ویندهلز و گری است. به تنظیم
شود و این جوامع بیشاتر التفاات دارناد کاه      گری توجه بیشتری می اجتماعی تنظیم

 2اقتواد نه در خأل بلله در بستر اجتماعی قرار دارد. از هماین روسات کاه اوکان    
عقالنیات باه   کمای  داری و دموکراسی... به یلدیگر نیاز دارند تاا   سرمایه»گوید  می

 .Windholz & Hodge, 2012, p) .«انسانیت باه کارآمادی بیفزایناد    مساوات و کمی

ای دارناد و بناا بار ایان      در تعریف حارر اهاداف اجتمااعی جایگااه ویاژه     (234
 وجه مفهومی صرفا  اقتوادی درنظرگرفتاه نشاده اسات. مداخلاه     هیچ گری به تنظیم

                                                                                                                                 

1. co-regulation 

2. Okun 
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گر زماانی رارورت دارد کاه ساازوکارهای باازار یاا هنجارهاای فرهنگای،          تنظیم
و رفااه  عماومی  اجتماعی و مانند اینها جزها  یا کال  نااتوان از تایمین خیار، منفعات     

ی بازار و عدالت اجتماعی(. به عبارت دیگار، هرگااه   یاجتماعی باشند )نظریه نارسا
یاا رفااه   عماومی  عماومی، منفعات   ازطریق دیگری نتوان تمام یا بخشای از خیار   

گری باید این امر محقاق   اجتماعی را تیمین و تضمین کرد، با مداخله ازطریق تنظیم
های اجتماعی در تعریف از این منظر کاه اصاطالح    ویژه درنظرگرفتن سویه شود. به

و راروری اسات    یابد میاهمیت دوهندان  ،ای نئولیبرال دارد سویه« منافع عمومی»
 توجه شایسته شود. عمومی فاه به خیر و ر

 بندی جمع

متفااوت   یهاا  و نقاط گوناگون جهاان شالل   یخیتار یها گر در دوره دولت تنظیم
دهد کاه   نظران گوناگون نشان می حال بررسی آرا و آثار صاحب داشته است  درعین

گر دارند. در این پاژوهک تاالش    هری  برداشتی متفاوت از اصطالح دولت تنظیم
 ،گر که در این آثاار برشامرده شاده اسات     های دولت تنظیم ترین ویژگی شد تا مهم

گار و نهایتاا     مورد بررسی قرار گرفته، در توصیف و تحلیل اصطالح دولات تنظایم  
 لحاظ شوند. ،تعریفی که از این اصطالح شده است

تارین علات در فهام متفااوت از دولات       دهد کاه مهام   این پژوهک نشان می
رو، برداشت فرمان و  گری است. ازهمین شترک از مفهوم تنظیمگر، نبود فهم م تنظیم

تلقی متمرکز گر ی  نهاد  شود تا دولت تنظیم گری موجب می کنترل از مفهوم تنظیم
 گاری  یمتنظا اداری،  یهاا  و سازمان گری یمتنظ یانرابطه تنگاتنگ مسبب  به شود که

اماا  شاود.   رامانت اجارا، اعماال    یدارا یقواعاد حقاوق   یاق توسط دولت و ازطر
های بخاک خووصای را در    عامالن اجتماعی و بنگاهکمتر تمرکزگرا، که  برداشتی

داناد )ماالال  از نظار لاوی فااور( الجارم        دخیال مای  تنظیمی  پایک و اجرای قواعد
محاور باشاد و بناابراین فهام      تواند به قدر برداشات فرماان و کنتارل، دولات     نمی

گری مبتنی  ترتیب، برداشت از تنظیم همین گر دارد. به ایرمتمرکزتری از دولت تنظیم
مالاباه فراینادی    یا فهم آن باه  (معتقد است آلفونس بوراکه  هنان)ها  بر نظریه سیستم
که معطاوف باه   - «گری یممتلالر تنظ یها شلل»و « کردن یتهدا»عناصر که متضمن 
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منتهی  -استموروعات، مساهل و نهادها  یرامونکنترل پ عتنوع و تلالر منافع و مناب
 یحلمرانا شود و در هارهوب مباحار   گر می ایرمتمرکز از دولت تنظیم  به فهمی
 گیرد )نظر اسلات(. قرار می یدجد گر یمو دولت تنظ یدجد

خاود باه دالیال متعاددی      یهای ملای بار قلمارو    در عوری که کنترل دولت
وجاود   یاا  ینزما  یکمرزگارر مانناد گرماا    یادهای شدن، وجود پد یجهانهمچون 
مانناد   یا منطقاه  های یهاتحاد یا یمانند سازمان تجارت جهان یالملل ینب یها سازمان
توان صرفا  باا رویلارد صارفا     محدودتر از هر زمان دیگر است، نمیاروپا،  یهاتحاد

)اگرهه نباید از خاطر برد که فرمان و کنترل همچنان  گری یمتنظفرمان و کنترلی به 
ردن در هر دولتی است( و فهم متمرکز از ک ترین سازوکارهای حلومت یلی از مهم
تبع آن از  گری و به اساس از تنظیم براینامور جامعه را تمشیت کرد.  گر دولت تنظیم
گر، تعاریفی متناسب با واقعیات موجود اراهه شد که رمن بازگرداندن  دولت تنظیم

گار   هاای تنظایم   نقک تولید و توزیع به بخک خووصی )که ویژگای هماه دولات   
عماومی  ، املان ورع، پایک و اجرای قاعده توساط نهادهاای خووصای و    است(

و ایرمستقیم )درکنار ورع قاعده توساط  رسمی های ایر ایردولتی را ازطریق شیوه
آورد. در هناین دولتای،    شلل مستقیم و رسامی( فاراهم مای    های اداری به سازمان
الحیت اختیااری،  کردن، ازجمله ص های حلومت گری بر سایر ابزارها و شیوه تنظیم

کند و این، وجاه   کردن، اولویت پیدا می ستانی و هزینه اراهه مستقیم خدمات، مالیات
 هاست. گر از سایر دولت ممیزه دولت تنظیم
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  ها نوشت پی
او بار   یانحواار حقاان   یهگر، داع دولت تنظیم یژگیو ینتر مهماز نظر دیوید لوی فاور  .1

خاود ماورد بحار قارار      یدر جااست. این موروع قاعده  یو اجرا یکورع، پا
 خواهد گرفت.

اسات و   the governmentنهاادِ   در اینجا منظور از دولت، قوه مجریه نیست بلله برابر .2
آن « نهاادی »ای گیرد. در این صورت، واژه دولت در معنا  گانه را دربر می قوای سه

گاناه   های سیاسی معاصار معماوال  شاامل قاوای ساه      به کار رفته است که در نظام
)که معموال  در این معنا بدون حرف تعریاف   governmentشود. گاه منظور از  می
the کردن است و در این صاورت منظاور    آید( عملِ حلومت در زبان انگلیسی می

آمریلایی گاه از -کردن است و در ادبیات انگلو از آن، ِاعمال حلومت یا حلمرانی
را  governmentalityآن به حلمرانی یاد شده است و برخی نویسندگان اصطالح 

 . بارای مطالعاه بیشاتر نگااه کنیاد باه       اناد  در همین معناای اخیار باه کاار بارده     

(Harguindéguy, 2007) 

 که در اینجا منظور از متمرکز، تمرکزگرا )مالال  دولت محور( نیست.آشلار است  .9

عمال و اساتقالل    یاملاان آزاد  یباه معناا  در فرهنگ واژگاان وبساتر ایان اصاطالح      .4
 At Arm's Length | Definition") استیگران د یاشخاص، به دور از نفوذ ناروا

of At Arm's Length by Merriam-Webster,") همچنااین از نظاار وسااتهیم .
(Vestheim) ی دموکراتی  ها عبارت است از توازن قدرت در دولت(Dahlberg, 

2019, p. 23)جادا شادن کاارکرد     گار  تنظایم ی االاب دولات   ها . یلی از ویژگی
از  گار  تنظایم ی است که در نتیجه آن نهادهاای  گر تنظیمگراری از کارکرد  سیاست

آورند  به سبب ایان   مینهادهای سیاسی فاصله گرفته و استقالل بیشتری به دست 
، فرایناد  گار  تنظایم ان و نهادهاای  گار  تنظایم استقالل و با نهادینه شدن خاودآیینی  

شاود  ایان باه نوباه خاود موجاب تقویات         مای زدایای   گراری، سیاسات  سیاست
ن و از سوی دیگر نخبگان ان است که هزینه آن را از ی  سو سیاستمداراگر تنظیم

 (Levi-Faur, 2013, p. 37)شوند.  میعرصه مدیریت متحمل 
های لیبرال و تلالرگرا، فرض بر آن است که دولت به عنوان داور بی طرف، باه   در نظام -

پاردازد. در   و اجتمااعی مای  حل و فول اختالفات میان بازیگران عرصه سیاسای    
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هارهوب بحر حارر با کمرنگ شدن مداخله مستقیم دولت باه عناوان باازیگر    
 شود. حارر در میدان، نقک آن در داوری میان این بازیگران، برجسته می

 (core government)معموال  به هار ساازمان خاارج از هساته اصالی دولات       « آژانس» .5
مراتبای یا  دپارتماان یاا      شود که زیرمجموعه و تحت نظارت سلساله  اطالق می

در بسیاری از کشورهای « هسته اصلی دولت»شود که  وزارتخانه نیست. یادآور می
های قوه مجریاه اسات کاه     ها یا وزارتخانه ارب آسیا و آفریقا متشلل از دپارتمان

جمهور هستند. برای مطالعاه  مراتبی و مستقیم وزیر یا رهیس  تحت نظارت سلسله
هااای دولتاای  همچنااین آژانااس(Laking, 2005, p. 9) بیشااتر نگاااه کنیااد بااه  

government (state) agency    هاایی در   )گاه در قالب کمیسیون( نیاز باه ساازمان
شود که مسئول نظارت و اداره کردن برخی امور هستند.  اطالق می  ساختار دولت

های دولتی تنوع فراوان دارند و به رام تنوع در کارکرد، معماوال  از ادارات   آژانس
ها معموال  ماهیات   دولتی متمایزند. آژانسعمومی ها یا سایر نهادهای  یا وزارتخانه

 - Government agency") باه  اجرایی دارناد. بارای مطالعاه بیشاتر نگااه کنیاد       

Wikipedia,")      هاای فادرال    در نظاام ایااالت متحاده آمریلاا، آژاناس(Federal 

agencies) های ویژه دولتی هستند که به منظوری خااص، ماالال  مادیریت     سازمان
شاوند. ایان    منابع، نظارت مالی بر صنایع یا در حاوزه امنیات ملای، تشالیل مای     

 (executive order)ها معموال  به موجب قانون و گااه باا دساتور اجرایای      سازمان
 ("Federal Agencies Definition") شوند. تیسیس می

 ریگا  یمشود که هر سه جز  تنظ یرادا یرالرکراخ یالبته مملن است در خووص مدعا .1
و عاالوه بار    یسات قاعده الزاماا  در انحواار دولات ن    یو اجرا یکورع، پا یعنی

در  توانناد  یهم م یو خووص یردولتیاعمومی  ینهادها ی،نهاد یدولت در معنا
 ی،صانف  یهاا  و نظام ها للکه تش کنند. هنان یفانقک فعال ا یادشدههر سه مرحله 

و در مرحلاه   کنناد  یخود وراع ما   یاعضا یبرا  مییرا در قالب خودتنظ یقواعد
کاه   یشوندگان بلله همه اشخاص یمنه تنها خودِ تنظ یزقواعد ن ینا یو اجرا یکپا

 یو حتا  یکهساتند قاادر باه پاا     نفع یذتنظیمی  در تحقق اهداف قواعد یبه نوع
فشاار   یها )از جمله استفاده از ابزارها و اهرم اگونقواعد به انحا  گون ینا یاجرا
گفت، دولت در ورع، اجارا و   توان ی( هستند. در پاسخ میرمستقیمو ارسمی یرا
را از  یتصاالح  یان ا تواناد  یدارد اما بسته به مورد م یذات یتقاعده صالح یکپا
 ه( با یتصاالح  یقاعیا یضتفو یابه معاهدات  یوستن)مالال  پ یاعمال حقوق یقطر

 یان ارسامی  یرا یو اجرا یکدر پا ینواگرار کند. همچن یمحل یا یفرامل ینهادها
 یان ندارد، هرا که ا یتموروع یاراخت یا یتاساسا  بحر از وجود صالح یزقواعد ن
تشالل،   یاا صنف  یاعضا یرهستند )مالال  فشار سا یرمستقیمو ارسمی یرا ها یوهش

 و...(. یمالحظات عمل ی،فشار افلار عموم

فادرال دارد کاه فراتار از     یای اجرا یها اشاره به قدرت آژانس «یدولت ادار»اصطالح  .9
گاو   هاا در قباال آن پاساخ    آژاناس  یان که ا یآنهاست  قدرت یقانون یها یتصالح  
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کنناد کاه باه نظار      مقررات ورع می یاکنند  و با استفاده از آن قضاوت می یستندن

 یات و حاکم یلات متحده آمریاالا یقوا در قانون اساس ی نقض اصل تفلای  عده
 ی،دولات ادار همچناین،   ("Administrative state - Ballotpedia") قانون اسات. 
است که براسااس   ی دولت بورکرات یهنظروالدو، در حوزه  یتاز دوا یعنوان اثر
 یاسای و سای  حرفاه  سااالری  یاوان بار دساتگاه د   یمبتن ی کراتودم یها آن، دولت

 یریتمدی، دولت ساالری یوانددستگاه ای  و هسته یاصل یدههستند. به نظر والدو، ا
 The Administrative") .اسات عماومی  بلله خادمت   ی نیست،و کارآمد  میعل

State - Wikipedia") 
و  یتای لعاات فرامل در مطاهاای دیگار ایان اصاطالح را      بان  جهانی و برخی ساازمان  .9

اناد   به کاار گرفتاه   )که بار ارزشی دارد(« جهان سوم»اشاره به  یبرا ی،پسااستعمار
 یکشاورها »(  یادر حال توسعه در آس یو کشورها ینالت یلایو آمر یقاآفر یعنی)

 یافتاه  ساعه منااطق کمتار تو  »و  «یافتاه  کمتر توساعه  یکشورها»و  «در حال توسعه
ثروتمناد   یکشاورها  «یجناوب » یرتار تواناد شاامل منااطق فق    مای  ینهمچن «است.
 یکشاورها  یاساتعاره بارا  »تار از   گساترده مفهاومی  جنوب  باشد. جهان «یشمال»

 ی،اساتعمار  یهمبستگ یخچهاست به تارای  اشاره یاست. به طور کل «یافتهن توسعه
از  کشاورها کاه   یان ناهمساان در ا  یو اجتمااع  یاقتواد ییراتنو و تغ یالیسمامسر
 یو دسترس یبه زندگ یدام ی،زندگ یبزرگ در استانداردها یها یآن نابرابر یقطر

نگااااه کنیاااد باااه    بااارای مطالعاااه بیشاااتر  شاااود. باااه مناااابع حفاااظ مااای 
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_South 

هااای مبتناای باار فشااار افلااار عمااومی یااا فشااار اجتماااعی بااه رفتااار  از جملااه شاایوه .8
شونده نامناسب باشاد، موجاب    است، بدان معنا که اگر رفتار تنظیم شوندگان تنظیم

هایی است که معماوال    بندی شونده در رتبه شرمساری است و موجب سقوط تنظیم
 شود. ای منتشر می شلل دوره توسط نهادهای مربوطه آمار آن به

و متضاامن افاازایک نقااک بااازار و عماومی  رویلاردی نئااولیبرال در اصااالح بخااک   .11
اسات. در پای اوج گارفتن بحاران     عمومی های مدیریت شرکتی در بخک  ی تلن
نخست در کشورهای انگلوساکساون و ساسس در   « جدیدعمومی مدیریت »مالی، 

هاای نفتای در کناار     بیشتر نقاط اروپا ظهور یافت و گساترش پیادا کارد. بحاران    
هاا، موجاب    های رفاهی دولات  های روزافزون سیاست شدن دولت و هزینه حجیم

یلی از « جدیدعمومی مدیریت »ها بیفتند و  شد تا دولتمردان به فلر کاهک هزینه
های پیشنهادی برای حل این مشلالت بود. در کشورهای در حاال توساعه    حل راه

و در حال گارار نیاز فشاارهای خاارجی، باه ویاژه فشاارهای ناشای از اجارای          
جدید شاد.  بارای   ی عمومهای اصالحات ساختاری، انگیزه اعمال مدیریت  برنامه

 (Bevir, 2007) مطالعه بیشتر نگاه کنید به 
 یخود را فادا  یزندگ یمداران و کارگزاران دولت یاستس ی،انتخاب عموم یبر اساس تئور -

باه تااجران و بازرگاناان و     یهو کام شاب   یککنند و رفتار آنان ب منافع شهروندان نمی  
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دهناد آن   به نفع شهروندان انجام مای  یکه اگر آنان کار یمعن ینصنعتگران است. بد
 یگار، آورد. باه عباارت د   را باه ارمغاان مای     یمیمنافع مساتق  یزخود آنان ن یکار برا
 یاناد تاا در پا    یکمنافع خو یتر در پ یکمداران و کارگزاران بخک عمومی بیاستس

 ینوجاود نادارد کاه هنا     یمنطقا  یلدل یا ینتضم یچه سمنافع شهروندان و در اسا
 یدهاار دگرگاون   ،اناد  قارار گرفتاه   یخاصا  یگااه لاه در جا ینتنها به علات ا  یافراد
را مقدم بر منافع خود بدانند. آنان درست مانند مان   یگرانشوند و منافع د یتیشخو
 یان تاوان ا  دانناد و مای   مای  یگار منافع خود را مقادم بار مناافع هار کاس د      ،و شما
 (1ص  ،1991 ی،)الوان د.کرمشاهده  شان یها کنک یشتررا در ب یریگ جهت

هاای مادیریت بخاک خووصای در بخاک       ها و تلنیا   که به معنای استفاده از ایده .11
 (Bevir, 2007, p. 369)عمومی است. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به  

بارای تایمین خادمات    « سااختارهای انگیزشای  »های دیگری ازقبیل  سازی شلل بازاری -
سساری )مالال  پیمان مدیریت برای اداره کارخانجات دولتای(،   ازطریق پیمانعمومی 
 (Bevir, 2007) بازارها نیز دارد. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به  یا شبه

 یخاود مادل   (responsive regulation) «یواکنش گری یمتنظ» یهدر نظر یتو یرجان بر .12
مانناد  یررسمی ا های یوهکه در قاعده آن از ش دهد یاراهه م گری یمشلل از تنظ هرمی

 گاری  یمتحقاق اهاداف تنظا    یبارا  هاا  نهادهای تحت تنظیم در رساانه   انتشار اسامی
 ایها  یوهشاونده، رفتاه رفتاه شا     یمتنظا  یتاوجه  یو درصاورت با   شاود  یاستفاده ما 
 یکاه در رسس هارم، رامانت اجراهاا     ییتا جاا  شود یبه کار گرفته م تر یرانهسختگ
لغاو مجاوز شاخص     یتا مجوز و نها یقتعل یمه،از جمله جر ید،و شد یممستق ی،رسم

برای مطالعاه   .شود یرفتار خود به کار گرفته م ییرواداشتن او به تغ یبرا یمتحت تنظ
 (Ayres & Braithwaite, 1992, pp. 4-7)بیشتر نگاه کنید به  

 یا  از  یباه عضاو   یاا ، ها یا ایاالت( پیرامون )مالال  استاناز مرکز به منابع مالی انتقال  .19
 Fiscal") .یجامعاه اقتوااد   یا  عضاو   یها دولت یاناز م «یانتقال مال یهاتحاد»

transfer - Definition - Citizendium") از  یمختلفا  یال باه دال  یانتقال منابع مال
 یهاا  مقابلاه باا آثاار شاوک     یعی،تحقق اهداف باازتوز  و ها یجمله جبران نابرابر

 .یردپر صورت می و مانند اینها ها استان یا یاالت)اقتواد کالن( در ا یاقتواد
 یفااهقاعااده، نوعااا  وظ یو اجاارا یکمسااتقل عااالوه باار ورااع، پااا  ینهادهااا یاانا .14

عمدتا  براسااس   ها یاستکه س یاسیس یکالن )که برخالف نهادها گراری یاستس
محواول   یشاتر ب یرناد، گ مای شالل   یاب رق یهاا  گاروه  یزنا  و هاناه  یخواه سهم
اسات( در حاوزه مربوطاه را     یو کارآماد  ییاو حوول کار یکارشناس یماتتوم

 ند.برعهده دار

گر، تسهیل رقابت و  بدیهی است هر مقرره قانونی درخووص تیسیس نهادهای تنظیم .15
ترتیااب مااالال در حااوزه  سااازی باشااد، بایااد بااه حساااب آیااد. باادین  خووصاای
تاوان باه    مای  ،44اصال   یکل های یاستس یقانون اجراسازی، عالوه بر  خووصی
  یایت مقررات مربوط به آن از جمله مووبات ه یرو سا 44اصل  یکل یها سیاست
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 یهاا  یاسات س یاجارا  یعاال  یمووبات شورا ی،واگرار ییتمووبات ه یران،وز
 هاا  نامه یوه، شها نامه یینها، آ مووبات )شامل دستورالعمل یرو سا ها نامه بخک ی،کل
قاانون شاهرداری )مواوب     توان به ها می اشاره کرد  همچنین در سایر حوزه و...(
(، 24/12/1992( در ارتباط با صدور پروانه کسب، قانون نظام صنفی )11/4/1944

، 9/2/1911(، قانون بیمه مواوب  19/4/1951)مووب  کشوربانلی و  یقانون پول
 ناماه  یاین آ(، 91/9/1951مواوب   ) گاری  یماه و ب یرانا یمرکز یمهب یسقانون تیس
( قاانون برناماه   25مااده )  » ب»برق موراوع بناد    یدخر ینو تضم یطشرا ییاجرا

 یفقانون وظاا ، (9/4/1994)مووب  یو فرهنگ یاجتماع ، یههارم توسعه اقتواد
، (18/8/1992اطالعااات )موااوب   یوزارت ارتباطااات و فناااور  یاااراتو اخت
(، 9/11/1999)مواوب   یاویی مقاررات و ارتباطاات راد   یمنامه سازمان تنظ اساس

قاانون  ، (1/9/1994)مواوب   یلای رآزاد به شابله حمال و نقال     یقانون دسترس
و  (28/1/1949)مووب  یاییقانون در، (29/4/1929)مووب  یکشور یماییهواپ

صدها مقرره دیگر در قالب آیین نامه اجرایی، دستورالعمل، مووبه و نیز مقاررات  
 پراکنده در قوانین برنامه و... اشاره کرد.

مجلاس، دادگااه و    ی،محلا  هاای  ، مقاام  یمنهاد خودتنظگر عبارتند از   نهادهای تنظیم .11
, 1998, فار  ی)هاد. عامل یر، مدگر تنظیم یها سازمان ،ها خانه وزارت ی،داور ییته

p. 132) 
 یاران، ا یمرکاز  یماه ب یماه، ب یعاال  یشورا ی،مرکز یمهبعمومی شامل مجمع ازجمله  .19

 .دولت ییته
نظاارت و   ییته یی،و دارا یپول و اعتبار، وزارت امور اقتواد یشوراازجمله شامل  .19

 .یرانوز ییتکشور، ه یو بانل یعامل موروع قانون پول ییته
مرکاز   ،صمتکشور، وزارت  یصنف یها نظارت بر سازمان یعال ییتشامل هازجمله  .18

کننادگان و   موارف  یات ، سازمان حماایراناصناف  اتاقاصناف و بازرگانان، امور 
 نظاارت  یسایون کم ی،مجمع امور صانف  ی،حلومت یراتسازمان تعز یدکنندگان،تول

 .یصنف یها یه، اتحادقانون نظام صنفی کشور 49موروع ماده 
 .شبله برق یریتشرکت مد یران،بازار برق ا یمتنظ ییته یرو،شامل وزارت ن ازجمله .21
مقاررات و   یممقررات، سازمان تنظا  یمتنظ یسیونوزارت ارتباطات، کمازجمله شامل  .21

 .یوییارتباطات راد
 .از سوانح یریجلوگ یسیونشرکت رجا، کم ی،وزارت راه و ترابرازجمله شامل  .22
ساازمان   ی،کشاور  یماایی هواپ یعاال  یشاورا  ،شهرسازیراه و  وزارتازجمله شامل  .29

 .یکشور یماییهواپ
 یرانی،ساازمان بناادر و کشات    یعاال  یشاورا  ،شهرساازی امل وزارت راه و شازجمله  .24

 .یانوردیسازمان بندر و در
 ی،کشاور  یترابار  یهمااهنگ  یعاال  یشاورا  ،شهرسازیازجمله شامل وزارت راه و  .25

 .یا نقل جاده و حمل و ریسازمان راهدا
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