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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.
Keywords: Regulatory state, Regulation, Governance, Rule-making, Monitoring
and Enforcement

مفهوم دولت تنظیمگر :تحلیل تنظیمگری بهمثابه
ابزار حکمرانی

1

مهدی هداوند

استتتیار ا گت ت حق ق ت ت

عمت ت

ح بت ت الملت ت  ،رانشت ت اق ع تتتب ئ ائ تتتا  ،تهت ت اا ،ا ت ت اا

mehdihadvandd@gmail.com

فرهاد جم

ن ستته ق س ت

عم ت

 ،رانش ت ی رکیتت ی ق ت

 ،رانشتت اق ع تتب ئ ائ تتا  ،تهتت اا ،ا ت اا

farhad.jam@gmail.com

چکیده
تشتت در مفهوم تنظیمگری و وجود تعاریف و برداشتتهتای متفتاو ا ن متا ش شت
گیریِ درکی روشن ا مفهوم دولت تنظیمگر است .این پژوهش بت د بتا پاستب بت ایتن
پرسش ک «فهم ا تنظیمگری چ قشی در ش

گیری مفهوم دولت تنظتیمگتر دارد؟»

این فرضی را مطرح میکند ک «فهم ا تنظیمگری ،ب مثاب مهمترین ابتاار ک ررا تی در
دولت تنظیمگر ،مهمترین عام در فهم اصتطحح دولتت تنظتیمگتر استت» .هتد ایتن
پژوهش ارائ مفهومی روشن ا دولت تنظیمگر است .ب اینمنظور ،بت شتیوه کتابخا ت ای
تعاریف گو اگو ا تنظیمگری و دولت تنظیمگتر گتردنوری شتده و ست ا اصتطحکا
تنظیمگری و دولت تنظیمگر تعریف و ب روش توصیفی-تحلیلتی اجتاای تعریتف دولتت
تنظیمگر تشریح و تفاو ن با دولتهای کداقلی و رفاه شا داده شده است .یافت ایتن
پژوهش ،ایضاح مفاهیم تنظیمگری و دولت تنظیمگر و ارائ تعاریف روشتن ا ایتن دو در
سای شناخت ب دستنمده ا تحلی و بررسی تعاریف متعدد ا ن هاست.
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مقدمه
اصطالح دولت تنظیم گر در طول زمان و در نقاط مختلف جهان به معانی گوناگون
به کار رفته است .بنا به بررسیهای انجامشده توسط دیوید لوی فاور ،1نخستین بار
هلمز 2در سال  1981از این اصطالح برای نشاندادن ارتبااط دیادگاههاای پیشارو
دولت استفاده کرد .به نظر فاور ،اصطالح دولت تنظیمگر به شاللی کلای ،مابهم و
حاشیهای ،به شلل پراکنده به کار برده مایشاد ماالال دال و لینادبالم 3آن را بارای
اشاره به دولتی به کار بردهاند که توجهی به برابری ندارد .جیمازاندرساون 4اماا در
کتاب خود موسوم به «ظهور دولت تنظیمگر» نخستینبار از این اصطالح به شاللی
دقیقتر استفاده کرد .در این اثر ،اندرسون دولت و توسعه دیوانساالری را ازطریاق
کمیسیونهای فدرال و آژانسهای مستقل (که طی سه مرحله از پایان قرن ناوزدهم
به بعد شلل گرفته بودند)مورد تحلیل و بررسی قرار داد .از نظر اندرساون دولات
تنظیمگر ،خواهان اصالحات اجتماعی 5با ساختار سلسلهمراتبی یا فرماان و کنتارل

6

(دستکم در سطح فدرال) در پایان قرن نوزدهم اسات .ساایدمن اماا ظهاور ایان
دولت را در اواسط دهه  1891میداند .سایدمن و اندرسون فهم متفاوتی از دولات
تنظیم گر دارند که نزد آنها ویژگیهای متفاوت دارد و در دورههای زمانی مختلاف
1. David Levi-Faur
2. Holmes.
3. Dahl and Lindblom.
4. James Anderson.
5. Progressive.
6. command-and-control.
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ظهورکرده است (Levi-Faur, 2013, pp. 31-33) .این اختالفنظرها همچناان بااقی
است و به نظر میرسد مهمترین دلیل آن نبود تعریفی ثابت از تنظیمگری باشد.
در این نوشتار ابتدا معنای دولت در ترکیب دولت تنظیمگر تا حدی که فضای
مقاله اجازه بدهد تبیین و تحلیل میشود .همچناین بارای شاناخت مفهاوم دولات
تنظیمگر ،از اصطالح تنظیمگری تعریفی روشان اراهاه مایشاود .ساسس برخای از
مهمترین تعاریف دولت تنظیمگر و انواع آن از منابع گونااگون ماورد بحار قارار
گرفته ،برای فهم بهتر دولت تنظیم گر ،تفاوت آن با دولتهای حداقلی و رفاه نشان
داده می شود .در پایان نیز بر پایه شناخت بهدستآمده از مارور ادبیاات موجاود و
تعریف نگارندگان از تنظیمگری ،تعریفی از دولت تنظیمگر اراهه شاده ،اجازای آن
موردتحلیل و بررسی قرار میگیرد تاا از ایان رهگارر تواویری نسابتا روشان از
مفهوم دولت تنظیمگر ترسیم شود.
 .7هدف و پرسش پژوهش
فهم دولت تنظیمگر در گروی داشتن درکی روشن از مفهوم تنظیمگری اسات .اماا
اراهااه تعاااریف مختلااف از تنظاایمگااری موجااب تشااتت و سااردرگمی فااراوان در
شللگیری توویری روشن از این مفهوم و بهتبع آن مفهوم دولت تنظایمگار شاده
است .بر این اساس ،نوشاتار حارار باا هادف اراهاه تواویری روشان از دولات
تنظیمگر و در پی پاسخ به ایان پرساک کاه «فهام از تنظایمگاری هاه نقشای در
شللگیری مفهوم دولت تنظیمگر دارد؟» این فرریه را مطرح میکناد کاه «فهام از
تنظیمگری ،بهمالابه اساسیترین ابزار حلمرانی در دولت تنظیمگر ،مهمتارین عامال
در فهم اصطالح دولت تنظیمگر است».
 .2پیشینه پژوهش
موروع این پژوهک اراهه توویری روشن از مفهوم دولت تنظیمگر اسات .اگرهاه
درخووص اجزای این موروع ،یعنی تنظیمگری ،حلمرانای و ابزارهاای آن ،آثاار
متعددی در ادبیات انگلیسیزبان و تاحدودی به زبان فارسی منتشر شده است ،اماا
پژوهشی که مساتقال باا سااختار اراهاهشاده در ایان مقالاه ،یعنای ایضااح مفهاوم
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تنظیمگری بهمنظور اراهه تعریفی جامع از دولات تنظایمگار و تحلیال تنظایمگاری
بهمالابه ابزار حلمرانی تنظیمی ،مالحظه نشد .با وجود ایان در موراوعات مارتبط
با اجزای این پژوهک ،آثار متعددی بهویژه در ادبیات انگلیسای زباان منتشار شاده
است که در خالل متن ،از این آثار استفاده و به آنها ارجاع داده شده است.
 .0روش پژوهش
در این پژوهک با مراجعه به منابع گوناگون ازجمله مقاالت و کتب منتشاره و نیاز
منابع معتبر اینترنتی ادبیات موجود در حوزه تنظیمگری و دولت تنظیمگر ،باهویاژه
ادبیات انگلیسی زبان ،مرور شده است .بر این اساس تا آنجا که محدودیت حجام
اجازه میدهد ،انواع تعاریف و دستهبندیهای اراههشده در این منابع موردتحلیال و
بررسی قرار گرفته ،سسس اصطالحات تنظیم گری و دولت تنظیمگار تعریاف و باه
روش توصیفی-تحلیلی اجزای تعریف دولت تنظیمگر تشریح شده است.
 .4چارچوب مفهومی
 .7-4معنای دولت در ترکیب دولت تنظیمگر

در نوشتار حارر دولت نه به معنای  governmentکه معموال باه حلومات ترجماه
میشود بلله درمقابل واژه
همین واژه در ترکیب
state

state

به کار رفته است .در منابع انگلیسایزباان نیاز از

rgulatory state

استفاده شده است .در توجیه استفاده از واژه

میتوان استدالل کرد که تنظیمگری در معنای موساع خاود شاامل اشاخاص

خووصی ازجمله نهادهای بخک خووصی در ورع قواعد هام مایشاود و ایان
نهادها ،بهویژه در اجرا و پایک این قواعاد ،مشاارکت دارناد .لارا اساتفاده از واژه
 governmentتقلیلگرایانه است و ذهن را از معنای کلگرایانه تنظیمگاری منحارف
میکند .گرشته از این ،باتوجه به اینله تنظیمگاری مفهاومی اسات کاه داللات بار
تنظیمگری در سطح بینالمللی (مالال توسط سازمانهای باینالمللای ،اتحادیاههاای
منطقهای مانند اتحادیه اروپا و )...نیز دارد بنابراین بهکارگیری واژه  stateموجهتر از
واژه governmentاست زیرا به مفهوم فراملی تنظیمگری نیز معطوف است.
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از نظر مارک بویر، 1ایده دولت 2با مدیریتکردن یا

منطقاه باهوسایله نظام

حقوقی ،گره خورده است )Lee, 2007, p. 922( .به تعبیر آساتین رنای نیاز دولات،
متشلل از اشخاص و نهادها و وارع قوانین الزماالتباع است که اجرای آنهاا را باا
اتلا به قدرت برتر خود تضمین میکند( .طباطبایی,1981 ,

5-6

 )pp.واژه دولات را

معموال باا پساوندهایی همچاون «رفااهی»« ،پیلاارجو»« ،توساعهای» 3و در اینجاا
«تنظیم گر» 4توصیف می کنند که داللت بر سازمان و کارکردهای مشخصِ نهادهاایِ
دولت دارد )Lee, 2007, p. 922( .همچنین ،اصطالح دولت در عامترین معناا ،نااظر
به ساخت دستگاه حلمرانی 5است که با انحوار مشروع در استفاده از خشونت در
قلمرویای خااص تعریاف مایشاود( )O’Dwyer, 2007, p. 923( .)1باه نظار انادرو
وینسنت دولت قدرتی عمومی ،مستمر و فراتر از حلام و اتباع خاویک اسات کاه
ازنظر جغرافیایی دارای سرزمینی مشخص بوده ،یگانه نهاد صاحب اقتادار و دارای
مبنای حقوقی است .به نظار او دولات باه حلام قاانون و باهمنظاور دساتیابی باه
هدفهایی ویژه ،بخووص حفظ نظم داخلی و دفاع دربرابر خارجیان ،بر مناابع و
وسایل اجبار هیره اسات اایات اصالی دولات نیاز تایمین خیار عماومی اسات.
(وینسنت)pp. 41-43 ,1989 ,
 .2-4مفهوم و تعریف تنظیمگری

بسیاری نویسندگان ازجمله میریام هارتلپ 6بر این باورند کاه ناه در اقتوااد و ناه
علوم سیاسی ،اصطالح تنظیمگری تعریاف ثابات و مشخوای نادارد( .
 )2020, p. 71بهزعم اری

Hartlapp,

وینادهلز و جرمای ای هااج 7نیاز نفاس تعریافکاردن

تنظیمگری ،کاری بس مناقشهبرانگیز است و به تعبیر دیوید لوی فاور ،تنظایمگاری
1. Mark Bevir
2. the state
”3. “welfare,” “warfare,” and “developmental
4. regulatory
5. the construction of an apparatus of governance
6. Miriam Hartlapp
7. Eric Windholz and Graeme A. Hodge
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ازنظر اشخاص گوناگون تعاریف متفاوتی دارد از برخی تعاریف حقوقی گرفته که
()2

تنظیمگری را محدود به قواعد حقاوقی وراعشاده ازساوی دولات (حلومات)

میداند ،تا تعاریف باز هم دولتمحور اما درعینحال گستردهتر که همه شللهاای
مداخله دولت را دربر می گیرد و نهایتا تعاریفی با رویلرد ایرمتمرکاز مشاتمل بار
همه کنکهایی که با هدف تیثیرگراشتن بار رفتاار اراهاه شادهاناد( .

& Windholz

 )Hodge, 2012, p. 217متداولترین تعریف از تنظایمگاری اماا ،مبتنای بار نگارش
فرمان و کنترل به تنظیمگری است .در تنظیمگری متمرکز و دولات-محاور ،رابطاه
تنگاتنگ میان تنظایمگاری و ساازمانهاای اداری (آژاناسهاا) کاه باهموجاب آن
تنظیم گری توسط دولت و ازطریاق قواعاد حقاوقی دارای رامانت اجارا ،اعماال
می شود ،همواره اهمیت زیادی داشته است و میان «قاعدهگراری» 1و «سازمانهاای
اداری قاعدهگرار» 2هم روابط بسیار نزدیلی وجاود دارد )Black, 2002, p. 2( .باه
این اعتبار ،تنظیمگری عباارت از ناوعی قاانونگاراری (مقارراتگاراری) توساط
دستگاه دیوانساالری اسات )Levi-Faur, 2017, p. 295( .همچناین تنظایمگاری در
تعبیری کلی ،ی

شلل ابزاری از حقوق تلقی شده است کاه از آن طریاق اهاداف

مشخوی تضمین میشوند )Scott, 2010, p. 25( .تعریف کوگلیاانس 3و کاگاان 4از
تنظیم گری نیز متضامن هماین معناسات «آن بخاک از حقاوق کاه نوعاا توساط
آژانااسهااای تخوواای دولتاای و بااا هاادف پیشااگیری از سااو رفتار بنگاااههااا و
سازمانهای دیگر ،اجرا و اعمال میشود)Bora, 2017, p. 23( ».
آنتونی اگوس 5تنظیم گری را اساساا مفهاومی سیاسای-اقتواادی مایداناد و
ابزاری است که بهواسطه آن دولت در پی تشویق یا هدایت رفتار تنظایمشاوندگان
است .ازنظر بالدوین و کیو 6تنظیمگری مشتمل بر استفاده از هر ابزار توسط دولات
1. rule making.
2. rule- making agencies
3. Coglianese
4. Kagan
5. Anthony Ogus.
6. Baldwin and Cave
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برای مداخلاه در اقتوااد و نیاز بهارهگیاری باازیگران ایردولتای از قواعاد بارای
تیثیرگراشتن بر رفتاار بنگااههاسات .تعریاف فرهناگ واژگاان جدیاد پاالگریو از
تنظیم گری هم عبارت است از «تحمیل کنترل اقتوادی ازسوی آژانسهای دولتای
(معموال) بر بنگااههاای خووصای» )Black, 2002, p. 14( .باری میتنیا  1نیاز باا
رویلردی دولتمحور و متمرکز ،تنظیمگری را هنین تعریف میکند «تنظایمگاری
عبارت است از اعمال مقررات اداری عمومی بر فعالیتهای خووصی باتوجاه باه
قواعد تجویزی منفعت عمومی»)Christensen, 2011, p. 96( .
برخی نویسندگان دیگر مورعی میانه درپیکگرفتاهاناد .اسالات رژیامهاای
تنظیم گری را اوال متشلل از استانداردها و قواعد و ساسس ساازوکارهای پاایک و
بازخورد و نهایتا اجرای ایان قواعاد مایداناد .باا هماین رویلارد ،منتهاا از نگااه
شهروندانی که بهعنوان «نیروهای اجراکننده قانون» عمل میکنناد ،ساوزان سایلبی

2

اصطالح «تنظیمگری انتسابی» 3را به کار برده است)Bora, 2017, p. 22( .
فاور رمن به رسمیت شناختن تلالر و نقاط قاوت آن ،تنظایمگاری را هناین
تعریف می کند «قانونگراری بوروکراتی

(اداری) قواعد تجویزی به نحو پیشینی

4

و پایک و اجرای این قواعاد باهوسایله عاامالن اجتمااعی ،بنگااه هاا و باازیگران
سیاسی»)Faur, 2011, p. 6( .
نهایتا گروهی دیگر از صاحبنظاران رویلاردی ایرمتمرکاز باه تنظایمگاری
دارند .آلفونس بورا در این گروه جای دارد .او از دید نظریه سیستمها ،تنظیمگاری
جامعهگرا 5را عبارت از هر نوع عمللرد سیستم اجتماعی میداناد کاه قاصادانه در
پی تومیم گیری ،تعریف یا تنظیم ورعیت سیستم دیگر (سیستم هدف یاا سیساتم
کانونی) ،به قود پیجویی «خیر و رفاه عمومی» 6است« .خیر عمومی» (کامن ویل)
1. Barry Mitnick
2. Susan Silbey
3. relational regulation
4. ex-ante bureaucratic legalization of prescriptive rules
5. societal regulation
6. commonweal
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ترجمه اصطالح آلمانی ( Gemeinwohlگِماین وُل) است که در معنای موسع خاود،
رفاه مشترک ،ثروت عمومی ،خیر عمومی یاا منفعات عماومی را دربار مایگیارد.
( )Bora, 2017, p. 25اسلات 1نیز با نگاهی متلالر و ایرمتمرکز به تنظیمگری ،آن را
عبارت میداند از «هر فرایند یا مجموعه فرایندهایی که متضمن ورع هنجار است
و رفتار کسانی که تابع این هنجارها هستند یا باازخورد آن باه رژیام تنظایمگاری
پایک یا رصد می شود و متضمن سازوکارهایی است تاا رفتاار تنظایمشاوندگان از
هارهوب و حدود قابلقباول رژیام تنظایمگاری خاارج نشاود» .در ایان تعریاف
اشااارهای بااه قاعاادهگااراری یااا فعاال قاصاادانه نشااده اساات .همچنااین سااخنی از
قاعدهگراری متمرکز یا دولتمحور یا رمانت اجرای رسمی باه میاان نمایآیاد و
بنابراین ورع هنجار و به طریق اولی قاعدهگراری میتواند ازساوی کنشاگران یاا
عوامل ایردولتای نیاز صاورت گیارد (Faur, 2011, p. 6) .درواقاع ازنظار اسالات،
هنجارهای اجتماعی ،فرهنگی و سایر هنجارهاایی کاه فاقاد محتاوای حقاوقی یاا
قاصدانه هستند ،میتوانند در هدایتکاردن رفتاار تنظایمگاری در مقیاسای وسایع
مورداسااتفاده قاارار بگیرنااد.

(2011, p. 185

 )Cohn,همچنااین تعریااف اساالات

تاحدزیادی در هارهوب پژوهک هاای راجاع باه حلمرانای بااعنوان «حلمرانای
جدید» 2و «دولت تنظیمگر جدید» 3قرار دارد که در آنها عناصر «هادایتکاردن» 4و
«شللهای متلالر تنظیمگری» موردتیکید قرار میگیرد تا از این رهگرر بتاوان تناوع
و تلالر منافع و منابع کنترل پیراماون موراوعات ،مسااهل و نهادهاا را موردتوجاه
قرارداد )Faur, 2011, p. 6( .جولیا بل  5نیز نگاهی ایرمتمرکز به تنظایمگاری دارد.
از نظر وی «تنظیم گری عبارت است از تاالش پایادار و متمرکاز 6در تغییار رفتاار
دیگران بهمنظور رعایت استانداردها یا اهداف تعیینشده و برای دستیابی باه نتیجاه
1. Scott
2. the new governance
3. new regulatory state
4. steering
5. Julia Black
6. Focused
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یا نتایج کلی ،که مملن است متضمن سازوکارهای «استانداردگراری»« ،1گاردآوری
()3

اطالعات» 2یا «اصالح رفتار» 3باشد»)Black, 2002, p. 26( .

نهایتا تعریف موردنظر نگارندگان از تنظیمگری که به نظر میرسد جامع هماه
ویژگیهای تنظیمگری در تعاریف پیک گفته باشد ،بدین قرار است
«تنظیم گاری عباارت اسات از عمال قاصادانه و مساتمر بخاک عماومی یاا
خووصی که براساس معیارهای مشخص برای تیثیرگراشتن و شللدادن به رفتاار
تنظیمشونده یا جریان امور یاا وقاایع در موراوعات اقتواادی یاا اجتمااعی باا
مشارکت ذینفعان با هدف تامین منافع ،خیر و رفاه عماومی کاه متضامن تایمین
بهینه تولید و توزیع کاال و خدمت و حمایتهای اجتماعی باشد ،ورع میشاود و
پایک یا اجرای آن توسط تنظیمگر و یا با مشارکت ذینفعان انجام میشود».
 .0-4دولت تنظیمگر
 .7-0-4برخی تعاریف از دولت تنظیمگر

به ی

اعتبار ،اصطالح دولت تنظایمگار متضامن تغییار نقاک دولات ،از مداخلاه

ایجابی 4به تنظیمگری با فاصله 5و داوری ،6بهویژه در اقتوادهای پیشرفته اسات)4(.
دیوید باخ 7و آبراهام نیومن 8بر این باورند که ظهور دولت تنظیمگر بهمعنای پایاان
مدیریت تقارامحور کینزی بهمالابه پارادایم سیاسات اقتواادی و تیکیاد بار ایجااد
ابزارهای اداری نو برای هدایت نیروهای باازار اسات .بادینترتیاب باا واگاراری
صنایعی همچون حمل و نقل ،ارتباطات ،آب ،برق ،گااز و مانناد اینهاا باه بخاک
1. standard-setting
2. information-gathering
3. behaviour-modification
4. positive intervention
5. arms-length
6. arbitration
7. David Bach
8. Abraham Newman
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خووصی ،دولت نقک مراقب و رامن رقابت و درصورت لزوم ،حامی اجتمااعی
را برعهده میگیارد ( )Bach & Newman, 2016, p. 821و مهمتارین ابازار او بارای
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

تنظیم گری دارد .هنانکه پیکتر آمد ،در رویلرد فرمان و کنترل ،سیاساتگاراری،
ورع ،پایک و اجرای قواعاد را خاود دولات (نوعاا ازطریاق دساتگاههاای اداری
تخووی) انجام می دهاد اماا در رویلردهاای ایرمتمرکزتار در وراع ،پاایک و
اجرای این قواعد ،عامالن اجتماعی و بنگاههای خووصای نقاک برجساتهای ایفاا
میکنند.
بدینترتیب ،ورع ،پایک و اجرای قاعده مهمترین وجه تمایز دولت تنظیمگر
و در کانون تعاریف گوناگون از دولت تنظیمگر قرار مایگیارد .باه هماین اعتباار،
دوباااش و مورگااان 1دولاات تنظاایمگاار را هنااین تعریااف کااردهانااد دولتاای کااه
بهطورمستقیم یا ایرمستقیم اقدام به اعمال و توسعه ورع ،پایک و اجارای قواعاد
می کناد .ایان تعریاف ،ارتبااطی باا اهاداف ایجاابی (مداخلاهجویاناه) یاا سالبی
(ایرمداخلهجویانه) یا هر هدف دیگر نادارد .در ایان تعریاف ،دولات تنظایمگار،
دولتی است که در سطحی وسیع و به شالل رسامی یاا ایررسامی باا اساتفاده از
دستگاه دیوانساالری خود به ورع ،پایک و اجرای قاعده میپاردازد( .

& Dubash

)Morgan, 2013, p. 238
اسلات با تیکید بر همین وجه ،ایده محاوری دولات تنظایمگار را عباارت از
شیوه خاص حلمرانی مبتنی بر ورع قواعد می داند که متضمنِ نظارتِ نظاممناد و
با فاصله آژانسهای عمومی 2بر رعایت آن قواعاد توساط تنظایمشاوندگان اسات.
()5

()Scott, 2017, p. 267

فاور نیز وجه تمایز دولات تنظایمگار را باهکاارگیری قواعاد (صارفنظار از
محتااوای قاعااده) در حلمراناای ماایدانااد و دولاات تنظاایمگاار را براساااس اباازار
1. Dubash & Morgan
2. agency
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حلمرانیاش ،یعنی ورع ،پایک و اجرای قاعاده 1تعریاف مایکناد( .
p. 39

Levi-Faur,

 )2013,ازنظر فاور ،ویژگی اصلی تنظایمگاری ،عباارت اسات از ظرفیات و

اولویت حلمرانیکردن ازطریق قاعدهگراری یعنی دولت بیک از آنله متوسال باه
اعمال زور یا مالیاتستانی شود یا خود به تیمین خدمات بسردازد ،ازطریاق قواعاد،
حلومت میکند )Levi-Faur, 2013, p. 31( )6(.او دولت تنظیمگر را دولتی مایداناد
که بیک از آنله وسایل انحواری اعمال زور را در اختیاار داشاته باشاد ،انحواار
حقانی در تنظیمگری دارد به بیان دقیقتر ،ازنظر لوی فااور ،ویژگای باارز دولات
تنظیمگر ،انحوارِ حقانی در «تنظیمگاری» اسات و منشای اقتادار او بایک از آنلاه
انحوار در اعمال زور باشد ،انحوار در ورع ،پایک و اجرای قاعده است .به بیان
بهتر اگر بسریریم که قاعدهگراری نیاز به اختیار و مآال قدرت دارد ،بناابراین املاان
ورع قاعده ریشه در قدرت ورع قاعده دارد -و بههمایندلیال وقتای مایگاوییم
دولت تنظیمگر ،دولتی است که قاعده ورع مایکناد -درواقاع باه قادرتی اشااره
میکنیم که به دولت صالحیت تنظیمگری میدهد .حال مملان اسات دولات ایان
قدرت را مستقیما اعمال کند یا آن را به دیگری (مالال نهادهای خووصی) تفاویض
کند .درنتیجه داعیه «انحوار مشروع در تنظیم گری» در ایان هاارهوب معناا پیادا
میکند انحوار در قدرت تنظیمگری .اینله دولات خاود مساتقیما ایان قادرت و
صالحیت را اعمال کند یا آن را به دیگری تفویض کند ،موروع دیگری است.
 .2-0-4انواع دولت تنظیمگر

هنانکه گرشت ،برداشتهای گوناگون از تنظیمگری طیفی را دربرمیگیارد کاه در
ی سوی آن تنظیمگری فرمان و کنترل قارار دارد و در ساوی دیگار ،تنظایمگاری
ایرمتمرکز و متلالار درحدفاصال آن هاا نیاز ترکیبای از ایان دو .متنااظر باا ایان
برداشت های گوناگون ،دولتهای تنظیم گر ،انواع مختلف دارند .در ی سو دولات
تنظیم گر تمرکزگرا با رویلرد فرماان و کنتارل و متلای بار قواعاد حقاوقی دارای
رمانت اجرای رسمی و در سوی دیگر ،دولت تنظیم گر با رویلارد ایرمتمرکاز و
1. rule- making, rule-monitoring and rule-enforcement
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شبلهای ،موسوم به دولت تنظیم گر جدید قرار گرفته اسات کاه عاالوه بار قواعاد
حقوقی دارای رمانت اجرای رسمی ،طیف گستردهای از ابزارهای دیگر را به کاار
می گیرد آشلار است که در دنیای واقعی دولتها عمال در نقطهای ماابین ایان دو
قطب قرار دارند.
ازنظر فاور دولتهای تنظیمگر بسته به سیاساتهاا و اهاداف کلای خاود در
دورههای زمانی گوناگون ،به گونههاای مختلاف تقسایم مایشاوند .نخساتینباار،
اصطالح دولت تنظیمگر در ایاالتمتحده باهکاررفات ،اماا از دهاه  1881باه بعاد
ی
استفاده از آن به سارعت گساترش یافات .ایان اصاطالح درابتادا باه شالل ادار ِ
کمیتههای ایرمتمرکز و آژانسها در «دولت اداری» 1آمریلا اشااره داشات و بارای
توصیف دولت اداری به کار رفت که ویژگی اصلی آن وجود آژاناسهاای مساتقل
تنظیم گر است و حتی امروزه نیز در این کشور ،دولت تنظیمگر مرحلهای جدیاد از
دولت اداری قلمداد می شود )7(.همچنین در ایاالتمتحده اصطالح موصوف االاب
برای توصیف دولت فرماندهنده ،2ایرقابلکنترل و درحالگسترش بهکاار مایرود،
درحالیکه در سالیان اخیر و در دیگار نقااط دنیاا اصاطالح دولات تنظایمگار باه
رویلردی مالیمتر و نئولیبرال و به حلمرانی بازار اشااره دارد( .

Levi-Faur, 2013,

 )pp. 30-31بهعنوان نمونهای آشلار از حلمرانی بازار مایتاوان باه بیماه ساایبری
اشاره کرد که در نیم دهه اخیر ،بدل به صنعتی هندین میلیارد دالری شاده ،اقتادار
ورع و اجرای قواعد رفتاری در حوزه امنیت سایبری را پیدا کارده اسات( .

Herr,

 )2021, p. 98بهتازگی نیز این اصطالح را برای توصیف « جهان جناوب» 3باه کاار
بردهاند )8(.در سطوح منطقهای و اروپایی نیز دولت تنظیم گار را باه نظاام کنتارل و
طراحی اداری حلمرانی بازار اطالق کردهاند)Levi-Faur, 2013, pp. 30-31( .
همچنین مایلل موران 4ههار توویر از دولات تنظایمگار اراهاه داد نخساتین
توویر او از دولت تنظیمگر ،مفهومی آمریلایی است که بر ههاار پایاه اصالی بناا
1. administrative state
2. Commanding
3. Global South
4. Michael Moran
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شده است ( )1استفاده گسترده از اشلال حلمرانی ایرمتمرکزِ از نوع آژاناسهاای
مستقل ( )2گساترش تنظایم گاری در طاول زماان ،از تنظایمگاری اقتواادی باه
اجتماعی ( )9ورع و اجرای قاعده به شلل ترافعی ،ایرقابلانعطاف و دلبخواهانه

1

و ( )4اراهه شواهدی در گسترش و نفوذ جهانی آن .توویر دوم که عمدتا برمبناای
کارهای جیاندمنیلو ماجون( 2که بحار حقانیات یاا مشاروعیت در ساازوکارهای
دولت تنظیمگر را پیک کشیده بود) بناا شاده اسات ،مرباوط مایشاود باه دولات
تنظیمگر بهمالابه دولت مدیسونی اروپایی و حااکی از تغییار جهات تنظایمگاری و
دولاات تنظاایمگاار از ماادل آمریلااایی بااه اروپااایی آن اساات .شاایوههااای جدیااد
سیاستگراری ،ازجمله فراملیگرایی 3و اهمیتدادن به نظر متخوواان (هناانکاه
نیروهای متخوص نقک کلیدی در کارآمدی هار نظاام حلمرانای ،ازجملاه نظاام
حلمرانی تنظیم دارند( .ذوالفقارزاده & نجفیرستاقی,1988 ,

31

 )p.بدان معنا بود

که آرمان های کالرتگرایانه راجع به کنترل سیاسی ازطریق مقامهای انتخاابی بایک
از پیک رنگ میبازد .راهحل موران ،حقانیات مدیساونی ،یعنای دولات محادود و
حمایت از حقوق اقلیت دربرابر تعرض اکالریت .به بیان دیگر ،نهادهای ایراکالریتی
توسط نهادهای ایراکالریتی دیگری مانند دادگاهها ،تنظیم میشوند .ساومین تواویر
موران از دولت تنظیمگر« ،دولت هوشمند» 4است ،الگاویی از حلمرانای خاوب و
شللهای مبتلرانه کنترل که براسااس آنهاا نهادهاای جدیاد و عمللارد دولات را
میتوان ارزیابی کرد .توویر ههارم او« ،دولت ریس » 5است که معطوف به نقاک
دولت بهعنوان نهادِ در حال دست و پنجه نرم کردن با بحرانهای عمیاق اجتمااعی
و فرهنگی است)Levi-Faur, 2013, p. 35( .

1. adversarialism, inflexibility, and arbitrary
2. Giandomenico Majone
3. transnationalization
4. smart state
5. risk state
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جدول  .0چهار تصویر از دولت تنظیمگر
کا
رحلز تهظ مگ
ش ق قکم ان غ یم کز؛ با اسیفارق ات
ژانس های سی
گسی ش تهظ مگ ی ر ئ ت اا ،ات
تهظ مگ ی اقیصاری بب اجیماع
حضع ح اج ای قاع ق بب شک ت افع ،
غ قاب انعطاف ح رل خ اهانب
گسی ش ح نف ذ جهان

رحلز ه شمه

رحلز تهظ مگ ا حپا
فال گا
اهم زرارا بب نظ یخصصاا ح نگ
باخی ااهای کث تگ ا انب
ال ی قکم ان خ ب
رحلز ج حر
رفاع ات ق اقل ز ر ب اب تع ض اکث ز
ح کهی نهارهای غ اکث ی ت سط
نهارهای غ اکث ی ر

رحلز سم

ابلب با بج ااهای
عم ق اجیماع ح
ف هه

 .0-0-4دولت تنظیمگر جدید

به نظر بسیاری از نویسندگان ،ایده دولت تنظیمگر جدید در پی تحاوالت دهاه  91و
 91میالدی و گرار از دولت رفاه به دولتهای با رویلرد نئولیبرال مطرح شاد .جاان
بریر ویت 1دولت تنظیمگر جدیاد را نقطاه عطفای در تحاوالت دولات (از دولات
لیبرال نگهبان شب تا دولت رفاه کینزی) میداند )Braithwaite, 2009, p. 410( .ازنظر
بریاار ویاات ،دولاات تنظاایمگاار جدیااد بااهواسااطه اتلااا باار نهادهااای خااودتنظیم،
خودتنظیمیاجراشده 2و نظامهای پیروی ،3کدهای رفتار 4و دیگر فناون واکنشای 5کاه
جایگزین فرمان و کنترل مستقیم است ،از دولت تنظیمگر در معنای متقدم آن متماایز
میشود .بنابراین ،ویژگیهای دولت تنظیمگر جدید ،تمرکززدایی ،حلومتکاردن باا
فاصله ،6رتبهبندی و شرمسارکردن 7و دیگر شللهاای خاودتنظیمی اسات )9(.مایلال
موران نیز دولت تنظیمگر جدید را محواول ظهاور «ملتاب حلمرانای» 8و گارار از
رویلرد قدیمی فرمان-محور و سلسلهمراتبی مرسوم در دیوانسااالری کالسای

باه

دنیایِ تعامالت میانِ شبلههای خودران 9میداند)Levi-Faur, 2011, p. 12( .
1. John Braithwaite
2. enforced self regulation
3. compliance systems
4. codes of practice
5. responsive techniques
6. rule at a distance
7. ranking and shaming
8. governance school
9. selfsteering networks
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همچنین ،به باور اسلات ،اصالحات نئولیبرال در دولت تنظیمگر منجر به ظهور
شلل تازهای از دولت تنظیمگر شد که االب از آن به دولات تنظایمگار جدیاد 1یااد
میشود و خووصیسازی بخاکهاای حسااس در تایمین خادمات عماومی (ماالال
خدمات شبلهای همچون انرژی و مخابرات) و ایجاد سازوکارهای تنظیمگری بارای
نظارت بر آنها تغییری کلیدی در ارتباط با این

دولتهاست(Scott, 2017, p. 268) .

بسیاری از دیگار نویساندگان نیاز بادون آنلاه مساتقیما از اصاطالح دولات
تنظیم گر جدیاد اساتفاده کنناد ،ویژگای هاای دولات تنظایم گار جدیاد ،باهویاژه
خووصیسازی را در توصیف دولت تنظیمگر به کار بردهاند .مارک بِویر 2بار ایان
باور است که در مدیریت عماومی جدیاد( 3کاه از مباحار کاانونی در حلمرانای
جدید نزد نئولیبرالهاا و مارتبط باا نظریاه انتخااب عماومی 4و نخساتین ماوج از
اصالحات در حوزه مدیریت عمومی است) بهمنظور حل مشالالت ایجادشاده در
دولتهای رفاه ،دو راهحل کلی اراهه شده است )10(.این شیوهها عبارتند از مدیریت
شاارکتی 5و بااازاریسااازی 6و البتااه خووصاایسااازی کااه رادیلااالتاارین شاالل
بازاریسازی است )Bevir, 2007, p. 369( )11(.در همین ارتباط هارولد ساایدمن 7باا
تیکید بر مولفه «خووصیسازی» در میانه دهه  ،1891تغییری رادیلال در توویر و
مشخوات دولت تنظیمگر ایجااد کارد .ساایدمن اصاطالح «دولات تنظایمگار» را
تعریف نلرد اما فهم جدیدی از آن به دست داد .به نظر سایدمن دولات تنظایمگار
لزوما با ظهور اداره عمومی در عور ترقیخواهی ارتباط و مالزمه نادارد یاا الزاماا
محوول مبارزه با بنگاههای بزرگ نیست ،بلله «برونسساری» و «خووصیساازی»
نقک تعیینکنندهای در آن دارد)Levi-Faur, 2013, p. 33( .

1. new regulatory state
2. Mark Bevir
3. new public management
4. public choice theory
5. corporate management
6. marketization
7. Harold Seidman
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ازنظاار اساالات ،جااداکردن سیاسااتگااراری از اجاارای سیاسااتهااا ،بااا
خووصیسازی خدمات عمومی و تیسیس آژانسهای عمومی محقق میشود ایان
جدایی (سیاست گراری از اجرا) عنور کلیدی در ایجادِ روابطِ مشتمل بار نظاارتِ
رسمیتر و قاعده-محورتر نسبت به آن هیزی است که نوعا در دولاتهاای رفااه
دیده می شود .طبع پراکنده و جزیرهای 1دولت تنظیم گر در این معنا ،کاه ماالزم باا
تشلیل آژانس های مستقل (بافاصله) برای اراهه خادمات و تنظایمگاری اسات ،در
مدل سادهشده رژیمهای حلمرانی قاعده-محور در شلل زیر ترسایم شاده اسات.
پیداست که در اینجا ،موراوع ،فقاط تغییار جهات از صاالحیت قانونگاراری باه
مالحظه اهداف و انتظاارات (یاا هماان سیاساتگاراری) در قواعاد ،پرواناههاا و
قراردادها نیست ،بلله باید به توزیع و واگاراریِ مسائولیتِ انجاامِ فعالیاتهاا باه
آژانسهایِ اجراییِ 2مرتبط با وزارتخانهها ،شرکتها -که برخی از آنهاا خووصای
شدهاند -و سازمانهای مردمنهاد (تا پیک از ایان مسائولیت فعالیاتهاای یادشاده
مستقیما تحت مدیریت و برعهده وزارتخاناههاای دولتای باود) نیاز توجاه شاود.
( )Scott, 2017, pp. 268-269بنا بر آنچه اسلات نیز بهطوررمنی به آن اشاره کارده
است ،مایتاوان گفات کاه در دولات تنظایمگار جدیاد ،آژاناسهاای مساتقل از
وزارتخانهها ،نقک مهمی در اداره کشور و در ورع ،پایک و اجرای قواعد دارند.

شکل  .0مدل سادهشده تغییرجهت انگلستان از دولت رفاه به دولت تنظیمگر )(Scott, 2017, p. 269

1. fragmentation
2. executive agencies
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یونگ بر این باور است که تمامی انواع دولتهای تنظیمگر وجوه مشترکی باا هام
دارند .او نیز همچون اسلات معتقد است در همگی این دولتها سیاساتگاراری
درزمینه کمیات و کیفیات خادمترساانی ،از ساازوکارهای اجرایای و اراهاه ایان
خدمات جدا شده است .همچنین در همه آنها برای پایک و اجارای اساتانداردهای
تنظیمگری و افزایک اعتبار سیاستها ،به نهادهاای مساتقل در قالاب آژاناسهاای
تنظیمگر تلیه میشود)Yeung, 2010, p. 8( .
به عقیده مارک بویر در رویلرد نئولیبرال به حلمرانی خدمات عماومی توساط
شبلههای متشلل از سازمانهای متعدد عرراه مایشاود کاه نیااز باه همااهنگی و
مادیریت دارناد.

(2007, p. 370

 )Bevir,ازنظار ماااجون نیاز یلای از ویژگایهااای

باارونسااساری کارکردهااای اداری دولاات ،تمرکززدایاای بوروکراتیا
(1997, p. 139

و اداری اساات

 )Majone,کااه شاااید بتااوان یلاای از مهاامتاارین ویژگاایهااای آن را

شبلهایشدن دولت دانست و بهموجب آن دولت تنظایمگار در قالاب یا

نظریاه،

دولت قابل اراهه است .هنانکه پیکتر آمد ،تعریاف اسالات هام از تنظایمگاری در
هارهوب حلمرانی جدید و دولت تنظایمگار جدیاد قارار دارد .باه نظار اسالات،
حلمرانی ازطریق ورع قواعدی که متضمن نظارت بافاصله آژانسهای عماومی بار
پیروی از قواعد است و گفتمانهای دولت تنظیمگار کاه مبتنای بار توزیاع ظرفیات
حلمرانی میانطیفی از بازیگران ازجمله بخک خووصی است (م هارگ) درواقاع
مستلزم قاهلشدن به اعمال قدرت ازطریق شبلههایی متشلل از این بازیگران متعادد
(بهجای ی

دولت متمرکز) است .همزمان با مطالعه راجع به ارتقای ظرفیات دولات

تنظیمگر ،باید اولویت بیشتری به تلنی هایی داد که بهواسطه آنها ظرفیات دیگاران
(جامعه مدنی و بنگاههای خووصی) در تنظیمگری قابل بهرهبرداری اسات و از ایان
رهگرر ،دولت تنها یلی از هند بازیگر کلیدی در کارآمد کردن حلمرانایِ تنظیمایِ

1

اسات )Scott, 2017, p. 280( .بارای نموناه مشاارکت جامعاه ،یلای از مولفاههاای
حلمرانی نانوتلنولوژی در فرایند سیاستگراری است که براساس آن ساازوکارهایی
برای مالحظه نظرات عمومی در فرایند سیاستگراری و تایثیر بار ایان سیاساتهاا
1. regulatory governance
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طراحی میشود( .هاشمی ,خواجهنایینی & ,اشتریان)p. 41 ,1989 ,
جدول  .1دو نگرش عمده به دولت تنظیمگر
زاا تم کز
نهارهای غالب تهظ مگ

رحلز تهظ مگ ی م
یم کز
ارا ات تهظ مگ عم ح رحلی

ش ق غالب تهظ مگ ی

تهظ م گ ی ف اا ح کهی

حجب غالب ضمانز اج ا

ق ق ح سم

رحلز تهظ مگ ج
غ یم کز ح ش کبای
نهارهای خ رتهظ م
تهظ مگ ی حاکهش

()12

 ،خ رتهظ م

غ سم ( انه اع ا عم اسا خائ اا
ر سانبها ،ت ببه ی)

 .5روابط میان دولتهای تنظیمگر ،رفاه و حداقلی
جان بریر ویت ،نقاط عطف تحوالت دولت را عبارت از دولات لیبارال حاداقلی
(نگهبان شب) ،دولت رفاه کینزی و سسس دولت تنظیمگر مایداناد( .

Braithwaite,

)2009, p. 410
دولت حداقلی به کمترین حد مملن در امور جامعه مداخله میکناد و نقاک
اصلی آن محدود به حمایت از شهروندان درمقابل خشونت ،دزدی و کالهبارداری
و نیز فراهمکردن شرایط الزم برای اجرای قراردادهاای خووصای اسات .بار ایان
اساس ،مداخله بیشتر دولت در اماور جامعاه توجیاه نادارد( .

Patterson, 2005, p.

 )172در دولت حداقلی اعتقاد بر آن است که بازار قادر است بهتنهاایی هام مناافع
خووصی و هم خیر عمومی را تیمین کند .آنچه دولت لیبرال حداقلی را از دولات
تنظیم گر متمایز می کند ،پریرفتن نارسایی بازار و لزوم مداخله محدود و کنترلشده
دولت ازطریق تنظیم گری است .وجه تمایز دولات تنظایم گار از دولات رفااه نیاز
عبارت است از تغییر جهت در شیوه حلمرانی از تیمین مستقیم خادمات عماومی
توسط دولت ،به نظارت او بر تیمین خدمات عمومی توساط باازیگران ایردولتای.
()Black, 2002, p. 14
همچنین کارن یونگ 1دولت تنظیمگر را بیشتر در تقابل یا در مقایسه با دولت
رفاه (که از دهه  1841تا اواسط دهه  1891شلل اصلی حلمرانی بود) ،تعریاف و
1. Karen Yeung
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فهم میکند .به نظر او پس از پایان جنگ جهاانی ،دولات دسات باه برناماهریازی
اقتواد کالن ،تالبیت بازار ،تیمین رفاه و بازیکردن نقاک کارفرماا در ماواردی کاه
کارگران بیلار شدهاند ،زد .بدینترتیب دولت برای ایفای این نقاک خاود ازطریاق
ایجاد سازمانهای دولتی و دستگاههای عریض و طویل دیوانساالرانه ،منابع اصالی
را از طرق مختلف بهویژه ماللیت صنایع کلیدی در دست گرفت .دولت تنظیمگار
مولود تجدیدنظر اساسی برای رفع اشلاالت متعدد دولتهای رفاه ،ازجملاه تاورم
شدید و بیلاری گسترده است که بهموجب آن ،ساختارهای سازمانی و نحوه ایفای
تعهدات دولت ،تغییرات عمده کرد .در دهه  ،1891خووصیسازی صنایع کلیادی
در ابعاد گسترده آااز شد و درعینحال فعالیاتهاای آنهاا تحاتتنظایم نهادهاای
تنظیم گر مستقل قرار گرفت که تحتهدایت یا مادیریت مساتقیم وزارتخاناههاای
دولتی قرار نداشته ،بهموجب قانون تیسیس شده و باا فاصاله از نهادهاای سیاسای
عمل میکردند ( )Yeung, 2010, p. 2زیرا گرار به دولت تنظیمگر متضمن تفاویض
اختیار به نهادهای تخووی است که نتیجه آن جداشدن کارکرد سیاستگاراری از
کارکرد تیمین خدمات دولت و فاصلهگرفتن سیاستگراری از حوزه سیاسی اسات
( )Lavenex, Serrano, & Büthe, 2021, p. 461هرهند که به نظار نمایرساد بتاوان
هنین فاصله ای میان این دو حوزه را همواره صادق دانست .برای نمونه باه عقیاده
لیام کلگ 1و فی فارستاد 2درخووص تیمین خانههای ارزانقیمت در انگلساتان بار
این باورند که حلمرانی تنظیمی ،بهویژه در سطوح محلی ،در این حوزه به هیچ رو
سیاستزدایی نشده است)Clegg & Farstad, 2021, p. 168( .
جدول  .0مقایسه ویژگیهای دولت حداقلی ،دولت رفاه و دولت تنظیمگر
کا ک رهای اصل

رحلز ق اقل
قما ز ات الک ز ح ق ا رارهای
خص ص ؛ تضم عملک ر
صج ح باتا ؛ قص کا ا ؛
انصاف ه

رحلز فاق
باتت ت ع جص الت باتا  ،تث ز
اقیصار ک ا؛ تج ق شک های
گ ناگ اِ ب اب ی اجیماع

رحلز تهظ مگ
اص ح نا سا باتا

1. Liam Clegg
2. Fay Farstad
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نهارهای شاخص

ق خص ص ح ک ف ی؛
خ رتهظ م
الس قان اگذا ی ،رارگاقها

ابزا

بات اا کل ی

اقزاب س اس  ،قضات

ت ج ح هه ا ی
س اسزگذا ی

ق اع ق ق
اکث ی ؛ ر ک ات م؛ قاص
چانبتن های س اس ح
ا ی فهای س اس

ال اتسیان ( ا اسی اض) ح خ ج
ک را
الس قان اگذا ی ،حتا تخانبها،
ش کزهای ل  ،خ ات فاه
اقزاب س اس  ،کا کهاا رحلز،
گ حقهای اجیماع
ص ق ز تشخ ص
اکث ی ؛ ر ک ات م؛ قاص
چانبتن های س اس ح ا ی فهای
س اس
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تهظ مگ ی
تهظ مگ اا سی
تهظ م گ اا ،یخصصاا ،قضات
قاع قگذا ی
غ اکث ی ؛ قاص اعما نظ
کا شهاساا ب ای قص
ب شی کا ا ح کا ی

اما گروهی دیگر این تقسیمبندی را قابلانتقاد می دانند .به باور دبرا مابت 1در بطان
دولت رفاه شاهد سیاستهای تنظیم بازار هستیم .هنانکه مالال ازنظار او واگاراری
خدمات عمومی به بخاک خووصای ،مساتلزم ایجااد نهادهاای تنظایمگار در دل
دولت های رفاه است یا تنظیمگاری باازارِ کاار ،آثاار تاوزیعی قابالتاوجهی دارد.
( )Mabbett, 2011, p. 217ازنظر فاور نیاز ظهاور تنظایمگاری و دولات تنظایمگار
نشاندهنده اقبال به تنظیم گری و امتیاز ویژه قاهلشدن برای آن است و حلایات از
ترجیح هنجاری و سیاسی تنظیمگری نسبت به استفاده از صالحیت تشخیوای ،یاا
ترجیح دادن تنظیم گری به تیمین مستقیم خدمات یا مالیاتستانی و هزینهکاردن آن
(که ویژگی دولتهای رفااه اسات) دارد )Levi-Faur, 2013, p. 30( .بارایناسااس،
دولت تنظیم گر الزاما باوجود آژانسهای تنظیم گری مالزمه ندارد یا لزوما لیبرال یاا
رفاهی یا ایرلیبرال یا رادرفاهی نیسات .دولات تنظایمگار اناواع گونااگون دارد،
بدانسبب که تمامی دولتها را میتوان به درجاتی ،تنظیم گر دانست .برخالف نظر
ماجون ،ظهور دولت تنظیمگر مالزمهای با افول یا تضعیف یا توقاف انتقاال ماالی

2

(که ویژگی اصلی دولت رفاه است) ندارد بلله بیشاتر باه شالل ایرمساتقیم و باا
پیچیدگی بیشتر ازطریق نظامهای قاعدهگراری نمود مییابد )13(.البته باه عقیاده وی
میتوان صفاتی همچون نئولیبرال ،رفااهی ،توساعهای و ...باه دولات داد ،اماا ایان
صفات هیچگاه هسته مرکزی مفهوم دولت را روشن نمیکنناد .درنتیجاه ،اوصاافی

1. Deborah Mabbett
2. fiscal transfer
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که برای دولت تنظیمگر آمد ،فقط مبین انواع این دولت است ،نه مفهوم هساتهای و
مرکزی آن)Levi-Faur, 2013, p. 30( .
به باور فاور ،تنظایمگاری لزوماا جامعاهگارا (کااالییزدایای ،)1مرکانتالیسات
(بازکاالییسازی )2یا نئاولیبرال (کااالییساازی )3نیسات ،بللاه ابازاری اسات کاه
بازیگران گوناگون می توانند آن را برای اهداف متنوع به کاار گیرناد ایان اهاداف
می توانند رویلرد نئولیبرال ،سوسیال-دموکراتی  ،ریسا پاریر 4و ریسا گریاز،5
رشد پایدار یا رشد ناپایدار داشته باشند و یا برای تیمین منافع خووصی یاا مناافع
عمومی به کار بروند .خالصه به نظر فاور هر هدفی که داشته باشید به تنظیمگاری
نیاز دارید)Levi-Faur, 2017, pp. 299-300( .
 .6دولت تنظیمگر در ایران
بهطورخالصه میتوان گفت دولت تنظیمگر مستلزم خووصیسازی گسترده و نیاز
وجود نهادهای تنظیمگر مستقل( )14برای تضمین رقابت در بازار (که بارای کاارکرد
صحیح و بدون مانع بازار نقشی حیاتی دارد) و اصالح نارسایی بازار (زیرا بازارهاا
حتی در شرایط آرمانی دهار نارسایی هستند) است .برایناساس ،قضااوت دربااره
تحقق دولت تنظیمگر در ایران ،نیاز به بررسی وجود یا نبود عناصار پایکگفتاه در
سطوح هنجاری (قوانین و مقررات مربوطه) و ساختاری (نهادها) دارد.
در سطح هنجاری ،قوانین و مقررات متعدد در حاوزه تنظایمگاری بازارهاای
رقابتی (ازجمله در زمینه بازرگانی) و ایررقابتی (بهویژه درزمینه صنایع زیرساختی
مانند مخابرات ،برق ،آب ،گاز و حمل و نقل) در کشور تواویب شاده اسات کاه
مهمترین آنها قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ههال و ههاارم قاانون اساسای
است)15(.

1. decommodifying
2. recommodifying
3. commodifying
4. risk‑taking
5. risk-averse
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در حوزه ساختاری نیز نهادهای( )16متعدد تنظیم گر بهموجب قانون ایجاد شادهاناد.
ازجمله مهمترین این نهادها می توان به شورای رقابت که تنظیمگاری فرابخشای و
دارای اختیارات وسیع ازجمله در احراز ماوارد تخلاف ،انحواار و مواناع رقابات
()19

است و نیز تنظیمگران بخشی در بازارهای بیمه( ،)17پول( )18و بازرگاانی داخلای

 -9تنظیم گران بازارهای انحوار طبیعی در بازارهای برق( ،)20مخابرات( ،)21حمل و
نقل ریلی( ،)22هوایی( ،)23دریایی( )24و زمینی( )25اشاره کرد.
بدینترتیب می توان دولت در ایران را ازمنظر وجود هنجارهاا و سااختارهای
تنظیم گری ،در زمره دولتهای تنظیمگر طبقهبندی کرد .بدیهی است کاه قضااوت
دراینخووص که دولت تنظیم گر در ایران تا ههاندازه به اهداف اقتوادی (بهویژه
تضمین رقابت در موارد عادمانحواار طبیعای ،کنتارل بازارهاای انحواار طبیعای
ازجمله در صنایع زیرساختی همچون برق ،مخابرات ،حمال و نقال ریلای و )...و
اجتماعی (حفاظت از منافع عمومی ازجمله درزمینه محیطزیست ،بهداشت ،ایمنای
و )...تنظیمگری دست یافته است ،نیاز به انجام پژوهکهای آماری جداگانه دارد.
 .2یافتههای پژوهش
بنا بر آنچه گرشت در پاسخ به این پرسک که «مفهوم دولت تنظایمگار هیسات و
تنظیمگری هه نقشی در شللگیری دولت تنظیمگر دارد؟» میشود گفت دولتای را
که سیاست اصلیاش برای اداره جامعه تنظیم گری (و نه مالال اراهه مستقیم کااال یاا
خدمت) است ،میتوان دولت تنظیمگر نام نهاد .البتاه تنظایمگاری ،خاود مفهاومی
پیچیده و بسیار بحربرانگیز است که بهگونهای بسیار مختور در این نوشتار به آن
پرداخته و تعریفی از آن اراهه شاد .براسااس هماین تعریاف و باتوجاه باه اینلاه
سیاست تنظیم گری وجه االب و ممتاز دولت تنظیم گر است ،دولات تنظایمگار را
میتوان هنین تعریف کرد
دولت تنظیمگر دولتی است که با بازگرداندن نقک تولید و توزیع بخک عمده
کاال یا خدمت به بخک خووصی ،امور جامعه را عمادتا ازطریاق وراع مساتقیم
قواعد توسط نهادها یاا ادارات دولتای و یاا تفاویض اختیاار در وراع قاعاده باه
نهادهای عمومی ایردولتی یا نهادهای خووصای و نیاز ازطریاق پاایک و اجارای
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مستقیم ایان قواعاد توساط نهادهاای دولتای یاا پاایک و اجارای ایرمساتقیم و
ایررسمی قواعد تنظیمی (اعم از اینله توسط دولت ،نهادهای عمومی ایردولتی یا
نهادهای خووصی ورع شده باشد) جامعه را اداره و رمن توجه به تولیاد بهیناه
کاال و خدمت ،منافع ،خیر و رفاه عمومی را پیجویی میکند.
این تعریف متشلل از اجزای گوناگونی است که هرکدام به دلیلی برگزیاده و
در تعریف گنجانده شده اند .درادامه هری

از این اجزا توصیف و ماورد تحلیال و

بررسی قرار میگیرد
بازگرداندن نقش تولید و توزیع کاال و خدمت :پیک از پیدایک ایاده تایمین
مستقیم کاال و خدمت که مستلزم ماللیت و تودی دولت بر بخکهای عمدهای از
اقتواد و بهتبع آن برعهده گرفتن نقک بزرگترین مال  ،تولیدکننده و توزیعکننده،
بهویژه درخووص کاال یا خدمت عمومی که بخک خووصی عالقه یا توان تایمین
آنها را نداشت ،تیمین تقریبا تمامی کاالها و خدمات (حتی خدماتی همچون تایمین
امنیت ،زندانها و )...برعهده بخک خووصی بود و دولت صرفا درحادی محادود
باار ایاان فعالیااتهااا نظااارت داشاات و آنهااا را تنظاایم ماایکاارد .بااا باازرگتاار و
قدرتمندترشدن دولتها ،به دالیل متعدد ازجمله شلست باازار ،رکودهاای عمیاق
در اقتوادهای بزرگ دنیا که به بیلاری گساترده و معضاالت اجتمااعی عدیادهای
انجامید ،دولت خود ایفای بسیاری از این نقکها را برعهده گرفت تا رمن کنتارل
بحرانهای اقتوادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال مستمر و کامل و با تالبیات اقتوااد
بتواند اهداف رفاهی را محقق کند .پس از دهه  91مایالدی و آشلارشادن نقاایص
متعدد سیاست تیمین مستقیم کاال و خدمت ،ازجمله بروز رکودهای تاورمی ناشای
از سیاستهای اخیرالرکر ،حجیم و کندشدن دستگاه بوروکراسی عاریض و طویال
و فساد اداری ناشی از آن ،الزم شد که دولت از این حوزهها پاا پاس بلشاد و باا
بازگرداندن این نقک به بخک خووصی ،بر تنظیم و نظاارت بار ایان فعالیاتهاا
متمرکز شود.
بخش عمده :با وجود این ،از آنجا که بههرحال دولت نیاز به تجربه و داناک
کافی از حوزه های تحت تنظیم دارد ،الزم است خود در مقیاسی محادود همچناان
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شیوه ،آن است کاه در ابعااد محادود

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.
نهاد تنظیمگر :عالوه بر دولت و نهادهای آن (بهویژه قوای ساهگاناه و ادارات
دولتی) نهاد عمومی ایردولتی و نهاد خووصی نیز درصورت تفاویض صاالحیت
قاعدهگراری ازسوی دولت ،رسما و مستقیما میتوانند قاعده تنظیمی وراع کنناد.
برای نمونه تشللها و نظامهای صنفی میتوانناد قواعاد دارای رامانت اجارا بار
اعضای خود ورع و البته اقدام به پایک و اجرای این قواعد کنند.
وضع ،پایش و اجرای قاعده :صالحیت ورع قاعده جز مهمترین اختیارات
و ابزارهای دولت برای تحقق اهدافک اسات .ایان صاالحیت باهویاژه در دولات
تنظیم گر اهمیت بیشاتری دارد زیارا باا ساسردن تولیاد کااال و خادمت باه بخاک
خووصی باید برای حوول اطمینان از حرکت بخک خووصی در مسایر تولیاد و
توزیع صحیح ،کافی و عادالنه نیازهای جامعه و تحقق خیر و رفاه عماومی قواعاد
دقیق و کارآمدی برای این فعالیتها ورع کند و با پایک مستمر آنهاا مطلاع شاود
که آیا قواعد یادشده بهدرستی اجارا مایشاوند یاا خیار و درصاورت اخیار بایاد
تمهیداتی برای اجرا و عملیشدن این قواعد بیندیشد که نهتنها شامل اجارای مفااد
این قواعد در مرحله پیک از رسیدگی قضایی است بلله درصاورت عملاینشادن،
ازطریق رسیدگی قضایی در دادگاه و تطبیاق قاعاده باا اعماال تنظایمشاوندگان و
درصورت لزوم صدور و اجرای آرای دادگاهها انحراف از قواعد را توحیح کند.
رسمی و مستقیم :در مرحله ورع قاعده (و نه پایک یا اجرای قاعده) تواور
تنظیمگری ازطریق سازوکارهای رسمی و مستقیم قابلفهمتار از تواور آن توساط
گروهی ایرمتمرکز و پراکنده است .به دیگر سخن ،قاعده در این معنا ،باید رسما و
مستقیما ورع شود ،هنانکاه پارلماان ،اداره یاا اصاناف مساتقیما قواعادی وراع
میکنند که جنبه رسمی دارد زیرا توسط نهاد صالحیتدار (صرفنظر از اینله ایان
نهاد عماومی و دارای صاالحیت ذاتای تنظایمگاری باشاد یاا خووصای و دارای
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صالحیت تفویضشده باشد ،زیارا در اینجاا وجاود صاالحیت قاانونی تنظایمگار
اهمیت دارد نه ماهیت عمومی یا خووصی نهاد تنظیمگر) ورع شده است.
پایش و اجرای غیرمستقیم و غیررسمی :تنظیمگری ،بهویژه در مرحله پاایک
و اجرای قاعده ،میتواند وصف ایرمستقیم و ایررسامی هام داشاته باشاد .بارای
نمونه نهادهای تنظیمگر رسمی میتوانند عالوه بر قواعادِ تنظیمای دارایِ رامانتِ
اجرایِ رسمی ،ظرفیت نهادها و مناابع خاارج از بخاک عماومی را بارای پیشابرد
اهداف خود بهکارگیرند .مالال دولتها میتوانند بهجای تنظیمگاری مساتقیم ،نقاک
تسهیلکننده را در «خاودتنظیمی» یاا «تنظایمگاری هملاراناه» 1و یاا باا مشاارکت
ذینفعان یا اشخاص تحتتنظیم و یا بخک خووصی ایفا کنند.
اداره جامعه :مهمترین ویژگی دولت در اینجا ،اداره و مدیریتکردن جامعه و
تمشیت امور مردم است .بدیهی است که منظور از اداره جامعه ،اداره امور عماومی
جامعه است و مداخله دولت در امور خووصی ماردم موراوعیت نادارد .اساساا
دولت با هدف تیمین منافع ،خیر و رفاه عمومی تشلیل میشود و این کار نیااز باه
مدیریت و اداره جامعه بهگونهای دارد که نهایتا به تحقق اهداف مزبور بینجامد.
تامین منافع ،خیر و رفاه عمومی :تنظایم گاری یا

عمال سیاسای اسات و

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
تنظیمگری است .بهزعم ویندهلز وهاج ،در جوامع مدرن سارمایهداری باه اهاداف
اجتماعی تنظیمگری توجه بیشتری میشود و این جوامع بیشاتر التفاات دارناد کاه
اقتواد نه در خأل بلله در بستر اجتماعی قرار دارد .از هماین روسات کاه اوکان

2

میگوید «سرمایهداری و دموکراسی ...به یلدیگر نیاز دارند تاا کمای عقالنیات باه
مساوات و کمی انسانیت باه کارآمادی بیفزایناد»( .

Windholz & Hodge, 2012, p.

 )234در تعریف حارر اهاداف اجتمااعی جایگااه ویاژهای دارناد و بناا بار ایان
تنظیم گری بههیچوجه مفهومی صرفا اقتوادی درنظرگرفتاه نشاده اسات .مداخلاه
1. co-regulation
2. Okun
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تنظیم گر زماانی رارورت دارد کاه ساازوکارهای باازار یاا هنجارهاای فرهنگای،
اجتماعی و مانند اینها جزها یا کال نااتوان از تایمین خیار ،منفعات عماومی و رفااه
اجتماعی باشند (نظریه نارسایی بازار و عدالت اجتماعی) .به عبارت دیگار ،هرگااه
ازطریق دیگری نتوان تمام یا بخشای از خیار عماومی ،منفعات عماومی یاا رفااه
اجتماعی را تیمین و تضمین کرد ،با مداخله ازطریق تنظیمگری باید این امر محقاق
شود .بهویژه درنظرگرفتن سویههای اجتماعی در تعریف از این منظر کاه اصاطالح
«منافع عمومی» سویهای نئولیبرال دارد ،اهمیت دوهندان مییابد و راروری اسات
به خیر و رفاه عمومی توجه شایسته شود.
جمعبندی
دولت تنظیمگر در دورههای تاریخی و نقاط گوناگون جهاان شاللهاای متفااوت
داشته است درعینحال بررسی آرا و آثار صاحبنظران گوناگون نشان میدهد کاه
هری

برداشتی متفاوت از اصطالح دولت تنظیمگر دارند .در این پاژوهک تاالش

شد تا مهمترین ویژگیهای دولت تنظیمگر که در این آثاار برشامرده شاده اسات،
مورد بررسی قرار گرفته ،در توصیف و تحلیل اصطالح دولات تنظایمگار و نهایتاا
تعریفی که از این اصطالح شده است ،لحاظ شوند.
این پژوهک نشان می دهد کاه مهامتارین علات در فهام متفااوت از دولات
تنظیمگر ،نبود فهم مشترک از مفهوم تنظیمگری است .ازهمینرو ،برداشت فرمان و
کنترل از مفهوم تنظیمگری موجب میشود تا دولت تنظیمگر ی

نهاد متمرکز تلقی

شود که بهسبب رابطه تنگاتنگ میان تنظیمگری و سازمانهاای اداری ،تنظایمگاری
توسط دولت و ازطریاق قواعاد حقاوقی دارای رامانت اجارا ،اعماال شاود .اماا
برداشتی کمتر تمرکزگرا ،که عامالن اجتماعی و بنگاه های بخاک خووصای را در
پایک و اجرای قواعد تنظیمی دخیال مایداناد (ماالال از نظار لاوی فااور) الجارم
نمی تواند به قدر برداشات فرماان و کنتارل ،دولاتمحاور باشاد و بناابراین فهام
ایرمتمرکزتری از دولت تنظیمگر دارد .بههمینترتیب ،برداشت از تنظیمگری مبتنی
بر نظریه سیستمها (هنانکه آلفونس بورا معتقد است) یا فهم آن باهمالاباه فراینادی
که متضمن عناصر «هدایتکردن» و «شللهای متلالر تنظیمگری» -که معطاوف باه
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تنوع و تلالر منافع و منابع کنترل پیرامون موروعات ،مساهل و نهادها است -منتهی
به فهمی ایرمتمرکز از دولت تنظیمگر میشود و در هارهوب مباحار حلمرانای
جدید و دولت تنظیمگر جدید قرار میگیرد (نظر اسلات).
در عوری که کنترل دولتهای ملای بار قلماروی خاود باه دالیال متعاددی
همچون جهانیشدن ،وجود پدیادهای مرزگارر مانناد گرماایک زماین یاا وجاود
سازمانهای بینالمللی مانند سازمان تجارت جهانی یا اتحادیههای منطقاهای مانناد
اتحادیه اروپا ،محدودتر از هر زمان دیگر است ،نمیتوان صرفا باا رویلارد صارفا
فرمان و کنترلی به تنظیمگری (اگرهه نباید از خاطر برد که فرمان و کنترل همچنان
یلی از مهمترین سازوکارهای حلومتکردن در هر دولتی است) و فهم متمرکز از
دولت تنظیمگر امور جامعه را تمشیت کرد .برایناساس از تنظیمگری و بهتبع آن از
دولت تنظیم گر ،تعاریفی متناسب با واقعیات موجود اراهه شد که رمن بازگرداندن
نقک تولید و توزیع به بخک خووصی (که ویژگای هماه دولاتهاای تنظایمگار
است) ،املان ورع ،پایک و اجرای قاعده توساط نهادهاای خووصای و عماومی
ایردولتی را ازطریق شیوههای ایررسمی و ایرمستقیم (درکنار ورع قاعده توساط
سازمان های اداری بهشلل مستقیم و رسامی) فاراهم مای آورد .در هناین دولتای،
تنظیم گری بر سایر ابزارها و شیوههای حلومتکردن ،ازجمله صالحیت اختیااری،
اراهه مستقیم خدمات ،مالیاتستانی و هزینهکردن ،اولویت پیدا میکند و این ،وجاه
ممیزه دولت تنظیمگر از سایر دولتهاست.
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پینوشتها
 .1از نظر دیوید لوی فاور مهمترین ویژگی دولت تنظیمگر ،داعیه انحواار حقاانی او بار
ورع ،پایک و اجرای قاعده است .این موروع در جای خاود ماورد بحار قارار
خواهد گرفت.
 .2در اینجا منظور از دولت ،قوه مجریه نیست بلله برابر نهاادِ  the governmentاسات و
قوای سهگانه را دربر میگیرد .در این صورت ،واژه دولت در معناای «نهاادی» آن
به کار رفته است که در نظامهای سیاسی معاصار معماوال شاامل قاوای ساهگاناه
می شود .گاه منظور از ( governmentکه معموال در این معنا بدون حرف تعریاف
 theدر زبان انگلیسی میآید) عملِ حلومتکردن است و در این صاورت منظاور
از آنِ ،اعمال حلومت یا حلمرانیکردن است و در ادبیات انگلو-آمریلایی گاه از
آن به حلمرانی یاد شده است و برخی نویسندگان اصطالح  governmentalityرا
در همین معناای اخیار باه کاار باردهاناد .بارای مطالعاه بیشاتر نگااه کنیاد باه
)(Harguindéguy, 2007

 .9آشلار است که در اینجا منظور از متمرکز ،تمرکزگرا (مالال دولت محور) نیست.
 .4در فرهنگ واژگاان وبساتر ایان اصاطالح باه معناای املاان آزادی عمال و اساتقالل
اشخاص ،به دور از نفوذ ناروای دیگران است (" At Arm's Length | Definition
 .)",of At Arm's Length by Merriam-Websterهمچنااین از نظاار وسااتهیم
) (Vestheimعبارت است از توازن قدرت در دولتهای دموکراتی ( Dahlberg,
 .)2019, p. 23یلی از ویژگیهای االاب دولات تنظایمگار جادا شادن کاارکرد
سیاستگراری از کارکرد تنظیمگری است که در نتیجه آن نهادهاای تنظایمگار از
نهادهای سیاسی فاصله گرفته و استقالل بیشتری به دست میآورند به سبب ایان
استقالل و با نهادینه شدن خاودآیینی تنظایمگاران و نهادهاای تنظایمگار ،فرایناد
سیاستگراری ،سیاساتزدایای مای شاود ایان باه نوباه خاود موجاب تقویات
تنظیمگران است که هزینه آن را از ی سو سیاستمداران و از سوی دیگر نخبگان
عرصه مدیریت متحمل میشوند)Levi-Faur, 2013, p. 37( .
 در نظام های لیبرال و تلالرگرا ،فرض بر آن است که دولت به عنوان داور بی طرف ،باهحل و فول اختالفات میان بازیگران عرصه سیاسای و اجتمااعی مایپاردازد .در
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هارهوب بحر حارر با کمرنگ شدن مداخله مستقیم دولت باه عناوان باازیگر
حارر در میدان ،نقک آن در داوری میان این بازیگران ،برجسته میشود.
« .5آژانس» معموال به هار ساازمان خاارج از هساته اصالی دولات )(core government
اطالق میشود که زیرمجموعه و تحت نظارت سلسالهمراتبای یا دپارتماان یاا
وزارتخانه نیست .یادآور میشود که «هسته اصلی دولت» در بسیاری از کشورهای
ارب آسیا و آفریقا متشلل از دپارتمانها یا وزارتخانههای قوه مجریاه اسات کاه
تحت نظارت سلسلهمراتبی و مستقیم وزیر یا رهیس جمهور هستند .برای مطالعاه
بیشااتر نگاااه کنیااد بااه ()Laking, 2005, p. 9همچنااین آژانااسهااای دولتاای
( government (state) agencyگاه در قالب کمیسیون) نیاز باه ساازمانهاایی در
ساختار دولت اطالق می شود که مسئول نظارت و اداره کردن برخی امور هستند.
آژانس های دولتی تنوع فراوان دارند و به رام تنوع در کارکرد ،معماوال از ادارات
یا وزارتخانه ها یا سایر نهادهای عمومی دولتی متمایزند .آژانسها معموال ماهیات
اجرایی دارناد .بارای مطالعاه بیشاتر نگااه کنیاد باه (" Government agency -
 )",Wikipediaدر نظاام ایااالت متحاده آمریلاا ،آژاناسهاای فادرال (Federal
) agenciesسازمان های ویژه دولتی هستند که به منظوری خااص ،ماالال مادیریت
منابع ،نظارت مالی بر صنایع یا در حاوزه امنیات ملای ،تشالیل مایشاوند .ایان
سازمانها معموال به موجب قانون و گااه باا دساتور اجرایای )(executive order
تیسیس میشوند)"Federal Agencies Definition"( .
 .1البته مملن است در خووص مدعای اخیرالرکر ایراد شود که هر سه جز تنظیمگاری
یعنی ورع ،پایک و اجرای قاعده الزاماا در انحواار دولات نیسات و عاالوه بار
دولت در معنای نهادی ،نهادهای عمومی ایردولتی و خووصی هم میتوانناد در
هر سه مرحله یادشده نقک فعال ایفا کنند .هنانکه تشللها و نظامهاای صانفی،
قواعدی را در قالب خودتنظیمی برای اعضای خود وراع مایکنناد و در مرحلاه
پایک و اجرای این قواعد نیز نه تنها خودِ تنظیمشوندگان بلله همه اشخاصی کاه
به نوعی در تحقق اهداف قواعد تنظیمی ذینفع هساتند قاادر باه پاایک و حتای
اجرای این قواعد به انحا گوناگون (از جمله استفاده از ابزارها و اهرمهای فشاار
ایررسمی و ایرمستقیم) هستند .در پاسخ میتوان گفت ،دولت در ورع ،اجارا و
پایک قاعده صالحیت ذاتی دارد اما بسته به مورد میتواناد ایان صاالحیت را از
طریق اعمال حقوقی (مالال پیوستن به معاهدات یا تفویض ایقاعی صاالحیت) باه
نهادهای فراملی یا محلی واگرار کند .همچنین در پایک و اجرای ایررسامی ایان
قواعد نیز اساسا بحر از وجود صالحیت یا اختیار موروعیت ندارد ،هرا که ایان
شیوهها ایررسمی و ایرمستقیم هستند (مالال فشار سایر اعضای صنف یاا تشالل،
فشار افلار عمومی ،مالحظات عملی و.)...
 .9اصطالح «دولت اداری» اشاره به قدرت آژانسهای اجرایای فادرال دارد کاه فراتار از
صالحیت های قانونی آنهاست قدرتی که ایان آژاناسهاا در قباال آن پاساخگاو
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نیستند و با استفاده از آن قضاوت میکنند یا مقررات ورع میکنناد کاه باه نظار
عدهای نقض اصل تفلی قوا در قانون اساسی ایاالت متحده آمریلا و حاکمیات
قانون اسات )"Administrative state - Ballotpedia"( .همچناین ،دولات اداری،
عنوان اثری از دوایت والدو ،در حوزه نظریه دولت بورکراتی است که براسااس
آن ،دولتهای دموکراتی مبتنی بار دساتگاه دیاوانسااالری حرفاهای و سیاسای
هستند .به نظر والدو ،ایده اصلی و هستهای دستگاه دیوانساالری دولتی ،مدیریت
علمی و کارآمدی نیست ،بلله خادمت عماومی اساتThe Administrative "( .
)"State - Wikipedia
 .9بان جهانی و برخی ساازمانهاای دیگار ایان اصاطالح را در مطالعاات فراملیتای و
پسااستعماری ،برای اشاره به «جهان سوم» (که بار ارزشی دارد) به کاار گرفتاهاناد
(یعنی آفریقا و آمریلای التین و کشورهای در حال توسعه در آسیا) «کشاورهای
در حال توسعه» و «کشورهای کمتر توساعهیافتاه» و «منااطق کمتار توساعهیافتاه
است ».همچنین مایتواناد شاامل منااطق فقیرتار «جناوبی» کشاورهای ثروتمناد
«شمالی» باشد .جهان جنوب مفهاومی گساتردهتار از «اساتعاره بارای کشاورهای
توسعهنیافته» است .به طور کلی اشارهای است به تاریخچه همبستگی اساتعماری،
امسریالیسم نو و تغییرات اقتوادی و اجتمااعی ناهمساان در ایان کشاورها کاه از
طریق آن نابرابری های بزرگ در استانداردهای زندگی ،امید به زندگی و دسترسی
باااه مناااابع حفاااظ مااایشاااود .بااارای مطالعاااه بیشاااتر نگااااه کنیاااد باااه
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_South

 .8از جملااه شاایوههااای مبتناای باار فشااار افلااار عمااومی یااا فشااار اجتماااعی بااه رفتااار
تنظیمشوندگان است ،بدان معنا که اگر رفتار تنظیمشونده نامناسب باشاد ،موجاب
شرمساری است و موجب سقوط تنظیمشونده در رتبهبندیهایی است که معماوال
توسط نهادهای مربوطه آمار آن بهشلل دورهای منتشر میشود.
 .11رویلاردی نئااولیبرال در اصااالح بخااک عماومی و متضاامن افاازایک نقااک بااازار و
تلنی های مدیریت شرکتی در بخک عمومی اسات .در پای اوج گارفتن بحاران
مالی« ،مدیریت عمومی جدید» نخست در کشورهای انگلوساکساون و ساسس در
بیشتر نقاط اروپا ظهور یافت و گساترش پیادا کارد .بحارانهاای نفتای در کناار
حجیمشدن دولت و هزینههای روزافزون سیاستهای رفاهی دولاتهاا ،موجاب
شد تا دولتمردان به فلر کاهک هزینهها بیفتند و «مدیریت عمومی جدید» یلی از
راهحلهای پیشنهادی برای حل این مشلالت بود .در کشورهای در حاال توساعه
و در حال گارار نیاز فشاارهای خاارجی ،باه ویاژه فشاارهای ناشای از اجارای
برنامههای اصالحات ساختاری ،انگیزه اعمال مدیریت عمومی جدید شاد .بارای
مطالعه بیشتر نگاه کنید به ()Bevir, 2007
 بر اساس تئوری انتخاب عمومی ،سیاستمداران و کارگزاران دولتی زندگی خود را فادایمنافع شهروندان نمیکنند و رفتار آنان بیک و کام شابیه باه تااجران و بازرگاناان و
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صنعتگران است .بدین معنی که اگر آنان کاری به نفع شهروندان انجام مایدهناد آن
کار برای خود آنان نیز منافع مساتقیمی را باه ارمغاان مایآورد .باه عباارت دیگار،
سیاستمداران و کارگزاران بخک عمومی بیکتر در پی منافع خویکاناد تاا در پای
منافع شهروندان و در اساس هیچ تضمین یا دلیل منطقای وجاود نادارد کاه هناین
افرادی تنها به علات اینلاه در جایگااه خاصای قارار گرفتاهاناد ،دهاار دگرگاونی
شخویتی شوند و منافع دیگران را مقدم بر منافع خود بدانند .آنان درست مانند مان
و شما ،منافع خود را مقادم بار مناافع هار کاس دیگار مایدانناد و مایتاوان ایان
جهتگیری را در بیشتر کنکهایشان مشاهده کرد( .الوانی ،1991 ،ص )1
 .11که به معنای استفاده از ایدهها و تلنیا هاای مادیریت بخاک خووصای در بخاک
عمومی است .برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به ()Bevir, 2007, p. 369
 بازاریسازی شلل های دیگری ازقبیل «سااختارهای انگیزشای» بارای تایمین خادماتعمومی ازطریق پیمانسساری (مالال پیمان مدیریت برای اداره کارخانجات دولتای)،
یا شبهبازارها نیز دارد .برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به ()Bevir, 2007
 .12جان بریر ویت در نظریه «تنظیمگری واکنشی» ) (responsive regulationخاود مادلی
هرمیشلل از تنظیمگری اراهه میدهد که در قاعده آن از شیوههای ایررسمی مانناد
انتشار اسامی نهادهای تحت تنظیم در رساانههاا بارای تحقاق اهاداف تنظایمگاری
استفاده مایشاود و درصاورت بایتاوجهی تنظایمشاونده ،رفتاه رفتاه شایوههاای
سختگیرانهتر به کار گرفته میشود تا جاایی کاه در رسس هارم ،رامانت اجراهاای
رسمی ،مستقیم و شدید ،از جمله جریمه ،تعلیق مجوز و نهایتا لغاو مجاوز شاخص
تحت تنظیم برای واداشتن او به تغییر رفتار خود به کار گرفته میشود .برای مطالعاه
بیشتر نگاه کنید به ()Ayres & Braithwaite, 1992, pp. 4-7
 .19انتقال منابع مالی از مرکز به پیرامون (مالال استانها یا ایاالت) ،یاا باه عضاوی از یا
«اتحادیه انتقال مالی» از میان دولتهای عضاو یا جامعاه اقتواادیFiscal "( .
 )"transfer - Definition - Citizendiumانتقال منابع مالی باه دالیال مختلفای از
جمله جبران نابرابری ها و تحقق اهداف باازتوزیعی ،مقابلاه باا آثاار شاوکهاای
اقتوادی (اقتواد کالن) در ایاالت یا استانها و مانند اینها صورت میپریرد.
 .14ایاان نهادهااای مسااتقل عااالوه باار ورااع ،پااایک و اجاارای قاعااده ،نوعااا وظیفااه
سیاستگراری کالن (که برخالف نهادهای سیاسی که سیاست ها عمدتا براسااس
سهمخواهی و هاناهزنای گاروههاای رقیاب شالل مایگیرناد ،بیشاتر محواول
تومیمات کارشناسی و حوول کارایی و کارآمادی اسات) در حاوزه مربوطاه را
برعهده دارند.
 .15بدیهی است هر مقرره قانونی درخووص تیسیس نهادهای تنظیمگر ،تسهیل رقابت و
خووصاایسااازی باشااد ،بایااد بااه حساااب آیااد .باادینترتیااب مااالال در حااوزه
خووصیسازی ،عالوه بر قانون اجرای سیاستهای کلی اصال  ،44مایتاوان باه
سیاستهای کلی اصل  44و سایر مقررات مربوط به آن از جمله مووبات هیایت

مفهوم دولت تنظیمگر :تحلیل تنظیمگری بهمثابه ابزار حکمرانی

129

وزیران ،مووبات هییت واگراری ،مووبات شورای عاالی اجارای سیاساتهاای
کلی ،بخکنامهها و سایر مووبات (شامل دستورالعملها ،آییننامهها ،شیوهنامههاا
و )...اشاره کرد همچنین در سایر حوزهها میتوان به قاانون شاهرداری (مواوب
 )1944/4/11در ارتباط با صدور پروانه کسب ،قانون نظام صنفی (،)1992/12/24
قانون پولی و بانلی کشور (مووب  ،)1951/4/19قانون بیمه مواوب ،1911/2/9
قانون تیسیس بیمه مرکزی ایران و بیماهگاری (مواوب  ،)1951/9/91آیاینناماه
اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موراوع بناد «ب« مااده ( )25قاانون برناماه
ههارم توسعه اقتوادی ،اجتماعی و فرهنگی (مووب  ،)1994/4/9قانون وظاایف
و اختیااارات وزارت ارتباطااات و فناااوری اطالعااات (موااوب ،)1992/8/18
اساسنامه سازمان تنظیم مقاررات و ارتباطاات رادیاویی (مواوب ،)1999/11/9
قانون دسترسی آزاد به شابله حمال و نقال ریلای (مواوب  ،)1994/9/1قاانون
هواپیمایی کشوری (مووب  ،)1929/4/29قانون دریایی (مووب  )1949/1/28و
صدها مقرره دیگر در قالب آیین نامه اجرایی ،دستورالعمل ،مووبه و نیز مقاررات
پراکنده در قوانین برنامه و ...اشاره کرد.
 .11نهادهای تنظیمگر عبارتند از نهاد خودتنظیم  ،مقاامهاای محلای ،مجلاس ،دادگااه و
هییت داوری ،وزارتخانهها ،سازمانهای تنظیمگر ،مدیر عامل( .هادیفار,1998 ,
)p. 132
 .19ازجمله شامل مجمع عمومی بیمه مرکزی ،شورای عاالی بیماه ،بیماه مرکازی ایاران،
هییت دولت.
 .19ازجمله شامل شورای پول و اعتبار ،وزارت امور اقتوادی و دارایی ،هییت نظاارت و
هییت عامل موروع قانون پولی و بانلی کشور ،هییت وزیران.
 .18ازجمله شامل هییت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور ،وزارت صمت ،مرکاز
امور اصناف و بازرگانان ،اتاق اصناف ایران ،سازمان حمایات موارفکننادگان و
تولیدکنندگان ،سازمان تعزیرات حلومتی ،مجمع امور صانفی ،کمیسایون نظاارت
موروع ماده  49قانون نظام صنفی کشور ،اتحادیههای صنفی.
 .21ازجمله شامل وزارت نیرو ،هییت تنظیم بازار برق ایران ،شرکت مدیریت شبله برق.
 .21ازجمله شامل وزارت ارتباطات ،کمیسیون تنظیم مقررات ،سازمان تنظایم مقاررات و
ارتباطات رادیویی.
 .22ازجمله شامل وزارت راه و ترابری ،شرکت رجا ،کمیسیون جلوگیری از سوانح.
 .29ازجمله شامل وزارت راه و شهرسازی ،شاورای عاالی هواپیماایی کشاوری ،ساازمان
هواپیمایی کشوری.
 .24ازجمله شامل وزارت راه و شهرساازی ،شاورای عاالی ساازمان بناادر و کشاتیرانی،
سازمان بندر و دریانوردی.
 .25ازجمله شامل وزارت راه و شهرسازی ،شاورای عاالی همااهنگی تراباری کشاوری،
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای.
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