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چکیده
در مکاتـب مختلـف   یـز برانگلـه دولـت در اقتصـاد همـواره از مباحـث چـالش      چگونگی مداخ

دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گـرفتن بسـیاري   . اقتصادي و حقوقی بوده است
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مقدمه-1
روز دنیا بخصـوص در کشـورهاي توسـعه یافتـه، بحـث      ةمباحث مطرح شدینتریکی از مهم

ن معاصر، دولـت حـال حاضـر    و اقتصادداناحقوق داناندولت تنظیمی است؛ به عقیده بسیاري از 
بـه بعـد بـه شـکل     1980آمریکـا و انگلسـتان، تقریبـاً از دهـه     متحـده یاالتدر کشورهایی مانند ا

متفاوتی از دولت رفاه ظهور کرده است و در حـال حاضـر، از مبـانی فکـري دولـت رفـاه کـامالً        
بسیار زیادي در تبیـین  ها را به وجود آورده است؛ آثارفاصله گرفته و شکل نوینی از انواع دولت

تحریـر درآمـده اسـت و میـان تمـامی      ۀوظایف و کارکردهـاي آن بـه رشـت   ومدرنیچنین دولت
اخیر اندیشمندان، حاکی از تغییـرات دیگـري نسـبت بـه تفکـر دولـت تنظیمـی        يهاها، نوشتهآن

جهان فکري اقتصادي بـه سـمت شـکل جدیـدتري از دولـت     رسدیاست؛ بدین معنا که به نظر م
کـه اغلـب آن را   گیرنـد یپسـامدرن شـکل مـ   هـاي یژگـی ها با وو دولتکندیتنظیمی هم سیر م

هـا از تقریبـاً اواسـط    کـه دولـت  شویمیبا یک نگاه کلی متوجه م. خوانندیتنظیمی م-دولت فرا
دولت رفاه، دولـت تنظیمـی و دولـت فـرا     : اندقرن بیستم تا به امروز، در سه شکل کلی ظاهر شده

.یمیتنظ
است که با توجه به جریانات فکري مختلفی که در ارتباط بـا اقتصـاد مطـرح    ینسؤال اصلی ا

، عملکرد دولت نسبت به امور اقتصادي جامعه باید چگونه باشـد؟ بـراي پاسـخ بـه چنـین      شودیم
؛ لذا در شوددقت بررسی و تحلیل ها بهمداخله دولتةتطور تاریخی اخیر نحوبایستی، میسؤال

وهش، تحـوالت پدیــد آمـده در ارتبــاط بــا حـدود دخالــت دولـت در امــور اقتصــادي و     ایـن پــژ 
اجتماعی جامعه از زمان روي کار آمدن دولـت رفـاه تـا بـه امـروز مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار          

تبیـین  یطـورکل تا وظایف دولت نسبت به تنظیم امور جامعه و حدود عملکـرد آن را بـه  گیردیم
است که با ظهور دولت تنظیمـی و تفکـر نظـام    ینارسدینچه به نظر منخست، آۀنماییم؛ در وهل

نظـارت دولـت، دخالـت مسـتقیم دولـت در      ۀخودجوش اقتصادي و خـودگردانی جامعـه بـر پایـ    
و آنچـه در تحـول و   رسـد یتفکر دولت رفاه بود، چندان قابل توجیه به نظـر نمـ  ۀاقتصاد که نتیج

بایسـت یامور به بخش خصوصی اسـت و دولـت مـ   رونق اقتصادي حائز اهمیت است، واگذاري
، هـم اعمـال شـود؛ امـا     ياها نظارت کند و حتی اعمال تنظیمی به شکل درون جامعـه بر اقدام آن
است که مـا در  ینصورت دقیق و جامع بررسی شود و چنین امري مستلزم اباید بهياچنین مسئله

اجتمــاعی جامعــه را معــین نمــاییم و هــر بــازه زمــانی، حــدود دخالــت دولــت در اقتصــاد و امــور 
معاصـر، بیشـتر   يهـا تغییرات فکري نسـبت بـه دولـت   . داشته باشیمتطبیقیرویکردي حالیندرع

مختصـر امـا کامـل نسـبت بـه      يابتـدا گـذر  به همـین سـبب  . ریشه در تفکر اقتصادي داشته است
عـد بـا رویکـرد    شـود و ب ینلیبرالیسم کالسیک تا جدید خواهیم داشت تـا مسـیر و هـدف مـا معـ     
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دولت، دولت رفـاه و تنظیمـی را در دو قسـمت مجـزا،     هايیهحقوق عمومی با تکیه بر بحث نظر
تـا تحـوالت فکـري عصـر مـدرن تـا       نمـاییم یمقایسـه مـ  یکدیگرتبیین نموده و سپس با یخوببه

پـیش  يتـر تنظیمـی بـه سـمت مـدل مـدرن     يهـا تشریح شـود؛ در حـال حاضـر، دولـت    يحدود
پسـامدرن دولـت تنظیمـی یعنـی دولـت فراتنظیمـی را شـرح        ۀنظریـ ۀبراین در ادامـ بنـا رونـد؛ یم
.یابیمیبه نتایج مطلوبی دست میتدرنها. نماییمیو آن را با دولت تنظیمی مقایسه مدهیمیم

2تا نئولیبرالیسم1لیبرالیسم سنتی-2

) Baldwin, 2010: 3-16(یافتـه تفکر دولت تنظیمی، بیشتر در علم اقتصاد رشد و نمـو  یطورکلبه
دار تفکــرات و در تفکــر لیبرالیســم اقتصــادي دچــار تحــوالت بســیاري شــده اســت و بــه نــوعی وام

ۀریشـ بایسـت یاي تبیـین و تحلیـل بهتـر موضـوع، مـ     بـر )1392زارعی، (. اقتصاددانان سیاسی است
ي بـه  نمایـان شـود و از ایـن حیـث یـک نگـرش کلـی اقتصـاد        یخوبفکري دولت رفاه و تنظیمی به

.رسدیموضوع، ضروري به نظر م
از اقتصـاد  بایسـت یلیبرالیسم کالسیک، محور اصلی تفکرات این بود که دست دولت مۀدر نظری

اقتصادي حاکم شود؛ طرفداران اصل لسه فـر بـر ایـن عقیـده     ۀبر جامع3»لسه فر«کوتاه باشد و سیاست 
شـخاص بپـردازد و نـه اینکـه بـه عنـوان عـاملی        بودند که دولت بیشتر باید به مسائل حاکمیتی و امنیت ا

در اقتصـاد شـود؛ آنـان معتقـد بـه آزادي مطلـق اقتصـادي        دارانیهظهور کند که مانع از پیشرفت سـرما 
بودنـد و از ایــن حیـث دخالــت دولــت را در بـازار آزاد و رقــابتی، عــاملی فسـاد آور دانســته و مــانع از     

طبقـاتی زیـادي میـان    ۀنین تفکري در مرور زمان، فاصل؛ چکردندیپیشرفت و رونق اقتصادي قلمداد م
را بـر  دارانیهسـرما ۀمتوسط جامعه ایجاد نمود و به نوعی در طول زمـان، قـدرت طبقـ   ۀبورژواها و طبق

:1391، یروشـاپ (.متوسط اقتصادي جامعه مسـتولی نمـوده و حاکمیـت بـورژوازي را پدیـد آورد     ۀطبق
عــدالتییلیبــرال کالسـیک داشــتند، بـ  يهـا الیســم بـر دولــت قـد شـدیدي کــه مخالفـان لیبر   ن)44- 27

مداخله دولت در اقتصاد، منجر به چپـاول ثـروت   منتقدین، عدمةبه عقید. اقتصادي حاکم بر جامعه بود
اقتـدار  ةو قشر فقیر و ضعیف جامعه، همـواره تحـت سـیطر   شودیمدارانیهاز سوي قدرتمندان و سرما

، جامعـه بـه   يادر مقابله با چنین سـلطه . که اساساً برخالف عدالت استبورژوایان قرار خواهند گرفت 
ۀسمتی رفت که اختیارات و اقتدار دولت در اقتصاد افزوده شده تا بـه نـوعی بـه حـامی اقتصـادي طبقـ      

فکـري بـود کـه دولـت، اقتصـاد را      ةپایین اقتصادي جامعه نسبت به بورژواها تبدیل شـود؛ در ایـن دور  
مستقیم در بازار، سـرمایه و منـابع اصـلی را در دسـت گرفـت و      ۀار داد و با مداخلتحت کنترل خود قر

1. Classic Liberalism
2. Neo-Liberalism
3. Laissez-faire



94تابستان، 47، شماره هفدهمپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه188

تـا مـانع از گسـترش شـکاف     نمـود یآن را بر اساس معیار مساوات اقتصادي میان افراد جامعه توزیع مـ 
منجـر بـه   یتـاً این نوع تفکر در اواخـر قـرن بیسـتم، نها   ) Hollander, 2012:5-49(طبقاتی اقتصادي شود؛ 

ياطـور گسـترده  خود داشته و بـه ةها اقتصاد را در سیطررفاه گشت؛ این دولتيهادولتیريگشکل
اقتصــادي تعـدیل کننــده را در بـازار اعمــال   هـاي یاســتو سپرداختنـد یخــدمات عمـومی مــ ۀبـه ارائـ  

)Gutmann, 1988: 3-26. (نمودندمی
تصاد گشته و با پدیـد آوردن  اقۀمرورزمان موجب کندي چرخفکري دولت رفاه بهۀاما نظری

این امر موجب رکـود اقتصـادي شـدید    ) 1384:148بو، (بحران اقتصادي، با شکست مواجه شد
ةگشــت و دلیــل اصــلی آغــاز تحــول فکــري نســبت بــه دخالــت دولــت در اقتصــاد شــد کــه دور

ۀبـر مسـئل  منتقدین دولـت رفـاه، همـواره    . لیبرالیسم را با تفکر جدید دولت تنظیمی پدید آوردنئو
آنـان، اگرچـه دولـت    ةبه عقید. کردندیمیددولتی تأکهايیتو اتکاي جامعه به حمايپرورتن

اقتصـاد جامعـه را نبایـد بـر عهـده گرفتـه و از ایـن        ینحامی منافع عمومی باشد، اما تأمبایستیم
ت رفـاه،  مخالفـان دولـ  ةبـه عقیـد  . طریق، مسیر را بر هرگونه تالش مردم و تحول اقتصادي ببنـدد 

افراد در يهاو ممارستهایتتضمین مایحتاج اقتصادي مردم عالوه بر اینکه موجب کاهش فعال
تا غالـب امـور کشـور را بـه عهـده      کندی، دولت را ملزم مشودیپیشرفت امور اقتصادي جامعه م

در تفکـر  . گرفته و همین باعث کاهش روزافزون کیفیت خدمات و رکود اقتصادي خواهـد شـد  
هـاي فـردي در   هاي کارآفرینانه و مهـارت دولت گشودن راه براي تحقق آزاديۀیبرال، وظیفنئول

چارچوبی نهادي اسـت کـه ویژگـی آن حقـوق مالکیـت خصوصـی قدرتمنـد، بازارهـاي آزاد و         
از نظـر نئولیبرالیسـم، نقـش    . تواند رفاه و بهروزي انسان را افزایش دهدتجارت آزاد است که می

مـثالً دولـت   . هاستظ یک چهارچوب نهادي مناسب براي عملکرد این شیوهدولت، ایجاد و حف
به عالوه، دولت باید ساختارها و کارکردهاي نظـامی،  . باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند

دفاعی، قانونی الزم براي تأمین حقـوق مالکیـت خصوصـی ایجـاد و در صـورت لـزوم عملکـرد        
دولـت  ۀ، تضمین کند؛ بنابراین نقش بخش خصوصی در نظریـ درست بازارها را با توسل به سلطه

غیر مستقیم براي تنظیم و حفـظ تعـادل بـازار دارد    ۀو دولت عمالً مداخلشودیتنظیمی پررنگ م
)Colin, 2004. (اقتصادي استۀو ناظر و تنظیم کننده اصلی چرخ

2نظام فرمان و اجرا1:دولت رفاه-3

و بهبـود رفـاه کلیـه افـراد     ینن، دولتی است که موظف بـه تـأم  درواقع دولت رفاه در معناي کلی آ
1. Welfare State
2. Command and Role System
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افراد جامعه کلیه امکانـات اولیـه رفـاهی را فـراهم     ۀدر این نظام اقتصادي، دولت براي هم. جامعه است
ایـن کـار از طریـق    . گشـت یاقتصادي را شامل میرفعالو البته چنین امري کلیه افراد فعال و غسازدیم

دولـت رفـاه بـه معنـی     . شـد هاي مالی دیگـر انجـام مـی   و یا کمک) قل درآمدحدا(پرداخت مستمري 
کـم حـداقل اسـتاندارد زنـدگی بـراي      دستینتأمینۀاي درزمهاي سنجیده و هوشمندانهوجود سیاست

ضـرورت تمرکـز   ینـۀ هاي زندگی است و در آن هـیچ تردیـدي درزم  همه و ارتقاي برابري در فرصت
در ) Barr, 2011: 3-83. (خـدمات همگـانی وجـود نـدارد    ینبـر تـأم  نهادهـاي رسـمی  ۀتمام توجه همـ 

خـدمات رفـاهی   ینتـأم : بر دو اصل اساسی مـورد ادعاسـت  یددولت رفاه، تأکینۀادبیات موجود درزم
در ایـن نظـام اقتصـادي دولـت     . براي تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد و وجـود دولـت دموکراتیـک   

مسکن و خـدمات آموزشـی و   یندرمانی، بیکاري و بازنشستگی، تأموظیفه دارد که امکانات بهداشتی 
.کندینشهروندان تأمۀمانند آن را از زمان تولد تا مرگ براي هم

صـورت خـدمات دولتـی    رفاه همگانی، بسیاري از امور عمومی را بـه ینچنین دولتی براي تأم
را بـراي  ياگسـترده ي، نهادها)Floud, 1994: 285(یو با ارائه خدمات مستقیم دولتدهدیارائه م

؛ این امر موجـب پیچیـدگی سـاختار    نمایدیمیستحت پوشش قرار دادن کلیه نواحی و امور تأس
؛ در چنـین  شودیو اصطالحاً دولت فربه مکندیایجاد مياو بوروکراسی گستردهشودیدولت م

انـه و کامـل بـر اقتصـاد     دولتی، در وراي کلیه امور، دست دولت نهفته است و دولت سلطه مقتدر
دارد و اکثریت قریب به اتفاق خدمات عمومی تحت سـیطره قـدرت مرکـزي بـوده و یـا توسـط       

هـا  ایـن نظـام، مبتنـی بـر فرمـان     . شـود ینهادهاي دولتی محلی، با هماهنگی قدرت مرکزي ارائه م
هـاي یاسـت و سها بدین معنا که برنامه) Zijderveld, 1999: 57-60(دولتی و مجریان دولتی است؛ 

و توسـط طبقـه گسـترده بوروکراتیـک، جامـه عمـل       شـود یکلی توسط مقامات سیاسی تعیین مـ 
بـرداران و  بـران و بوروکراتهـا بـه عنـوان فرمـان     درواقع سیاستمداران بـه عنـوان فرمـان   . پوشیدیم

می، در چنـین نظـا  )4-1392:2پتفت، (؛کنندیها، در دولت رفاه ایفاي نقش ممجریان این فرمان
صـورت ظـاهري وجـود دارد؛ ظـاهري بـدین معنـا کـه        بخش خصوصی بسیار کمرنگ و بعضاً به

قـدرت دولتـی هسـتند و از اسـتقالل     ةو عمالً تحـت سـیطر  شوندیتوسط بخش دولتی حمایت م
تشـکیل  1»حکومـت «دولـت رفـاه را تفکـر    ۀعملکردي ضعیفی برخوردارند؛ بنابراین اساس نظری

.امور جامعه را بر عهده داردۀخالت مستقیم بر کلیکه در آن دولت ددهدیم
خـدمات عمـومی گشـته و سـد     ۀپیچیدگی بوروکراتیـک دولـت رفـاه، موجـب کنـدي ارائـ      

مخـارج کارکنـانش،   ینمحکمی بر سر رونق اقتصادي نیز هست؛ عالوه بر این دولـت بـراي تـأم   
گین و افزایش نرخ تـورم، ظهـور   سنهايیاتو این امر در مالکندیزیادي را بر جامعه بار مۀهزین

1. Government
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)JPowell, 2010: 59-62(.کندیو بروز م
که افزایش بیکاري و فشـارهاي  1970ۀهاي اقتصادي، خصوصاً دهدولت رفاه با آغاز بحران

) Deakin, 2004:125-6(.پولی و تورمی در آمریکا و اروپـا را بـه دنبـال داشـت، دچـار افـول شـد       
آن کفـایتی یهاي دولت رفاه را زیر سؤال برد و بر به هفتاد، برنامهبحران اقتصادي پدید آمده ده

دخالـت دولـت در اقتصـاد و کنتـرل     ترتیـب یـن ابـه )932-1379:897زاهـدي،  (.صحه گذاشت
هاي غیردولتی جایگزین آن شـدند و  هاي چندملیتی و بنگاهکم کاهش یافت و شرکتدولتی کم
بود که در پس دولـت رفـاه نگـاه و بیـنش روشـنی      علت این امر آن. سازي رشد یافتخصوصی

. داري اتکا داشـت نگرش نئولیبرال که منتقد دولت رفاه بود به سرمایهکهیوجود نداشت، درحال
هـاي  تـوجهی بـه آزادي  وار دولت رفاه، کارکردهاي کنترلی، بیتوان خصلت تودهدرمجموع می

ت رفاه دانسـت و عامـل اصـلی روي کـار     بخش عصر دولفردي و بحران اقتصادي را دالیل پایان
Sanstein, 1990, 271-279). (آمدن دولت تنظیمی یا همان دولت مقررات گذار، دانست

2نظام فرمان و نظارت: 1دولت تنظیمی-4

بـا مفهـوم   بایستیاهمیت و نقش مقررات در دولت تنظیمی، میلبه دلقبل از تبیین موضوع،
صـورت موسـع و   بـه توانـد یدر حقیقت، مقررات گذاري م. آشنا شویم3»يمقررات گذار«دقیق 

پروفسـور بلـک،   ةبـه عقیـد  . گیـرد یاز امـور را در برمـ  يامضیق تعریف شود که هرکـدام دسـته  
تنظیم رفتارهاي اشـخاص  برايارادي از هرگونه اقتدار، ةعبارت است از استفاديمقررات گذار

اطالعات و اصالح رفتاري جامعـه؛  يآوراي جمعمطابق با استانداردهاي به دست آمده از ابزاره
)Black, 2008, Definition of Regulation (   از مقـررات  يتـر اما پروفسور بـالوین، تعریـف جـامع

) الـف : نموديبندمقررات گذاري را در سه سطح طبقهتوانی؛ از نظر وي مدهدیگذاري ارائه م
اقـدامات  ) براي تنظیم رفتارهاي بـازار؛ ب دولتی يهامقررات وضع شده توسط دولت و دستگاه

کنترلـی  هايیزمکلیه مکان) ج؛دولت و نهادهاي آن براي تنظیم امور اجتماعی و اقتصادي جامعه
در دولــت ياول تعریــف اخیــر، مفهــوم مقــررات گــذارۀدو دســت) Baldwin, 1998: 4(.جامعــه

، گیـرد یجامعـه را در برمـ  ةکننـد وسیعی از اقـدامات تنظـیم   ۀسوم که دامنۀتنظیمی است؛ و دست
که بعدتر توضیح داده خواهد شد؛ امـا بـه هـر حـال مقـررات      شودیمربوط به دولت فراتنظیمی م

کـه مقـررات اقتصـادي خـود بـر دو      5»اقتصادي«است و یا 4»اجتماعی«گذاري در هر سطحی، یا 
1. Regulatory State
2. Command and Control System
3. Regulation
4. Social Regulation
5. Economic Regulation
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المت محـیط کـار   ؛ مقررات مربوط به محیط زیست و سشودیساختاري و رفتاري تقسیم مۀدست
، بـه  ياو ورود اشخاص به مشاغل حرفـه هایمتاز جمله مقررات اجتماعی و مقررات مربوط به ق

,Balance, 2005: 5-6; Salamon. (ترتیب، از جمله مقررات اقتصادي رفتاري و سـاختاري اسـت  

1989: 198(
در سـطح فـدرال،   اداري يهادر ابتدا، حقوقدانان مدافع ساماندهی و گسترش نهادها و بخش

:Anderson, 1962. (دانستندیم1»تجارت عظیم«مفهوم دولت تنظیمی را ناشی از مقابله با قدرت 

دانسته و بـا  » دولت پوزیتیویستی«دولت تنظیمی را جایگزین يااواخر قرن بیستم نیز، عده) 41-47
اعی و حقـوقی اواخـر   آمریکا، نظـام اقتصـادي، سیاسـی، اجتمـ    متحدهیاالتاز نظام حقوقی ایرتأث

قـرن  اما اکثر متفکـرین ) Majoneh, 1997: 139-67(؛ کردندیقرن بیستم اتحادیه اروپا را تشریح م
بیست و یکم، دولت تنظیمی را مفهومی مخالف با بوروکراسـی گسـترده دولتـی دانسـته و عامـل      

در اقتصـاد  دولـت ازحـد یشآن را، مقابله با بحـران اقتصـادي ناشـی از دخالـت بـ     یدایشاصلی پ
)Glaeser, 2001; Ünay, 2011: 21-31; Moran, 2009, Part IV, Chapter 16(؛ دانندیم

در سـه دهـه   ) Dubash, 2012: 261-81(یبرالبه هر ترتیب، دولت تنظیمی با یک نگـرش نئـول  
کلی کشورهاي توسعه یافته، نفوذ بسـیاري یافتـه   هايگذاريیاستگذشته در اقتصاد، قوانین و س

قلمداد نمود؛ که در عصـر  2010از سال توانیکه اوج آن را م) Majoneh, 1997: 139-67(ت اس
، مرز میان بازار و دولـت را  المللییندولت تنظیمی، گسترش مقررت گذاري در بازار داخلی و ب

اکنـون مـا در عصـر دولـت     و به عقیده بسیاري، هـم ) Moran, 2003(بار دیگر ترسیم نموده است 
)Moran, 2002: 391-413. (هستیمتنظیمی 

-Breyer, 1982: 175(یافـت رشـد  2»کنتـرل مبتنـی بـر انگیـزه    «از دهه هشتاد با تفکر دولت تنظیمی

از انواع دولت است کـه در آن توجـه بیشـتري بـر نقـش و ارزش مقـررات نسـبت بـه         ياو گونه) 205
و مالیـات  بـر ینهاست تا دولت هزو بیشتر یک دولت مقرراتیشودی، مگذاريیاستدیگر ابزارهاي س

تر از توزیع مجدد درآمـد و ثبـات اقتصـاد    درواقع در تفکر دولت تنظیمی، تنظیم بازار، امري مهم. گیر
تـر گشـته و   ابزارهاي تنظیمـی مرسـوم  یريکارگبه نوعی، به). که در دولت رفاه شایع بود(کالن است 

دولـت تنظیمـی   یگـر دعبارتبه)Majone, 1997:139-67. (یک ویژگی مرکزي استسازيیخصوص
يهـا به معناي تغییر سیاست ارائه خدمات عمومی مستقیم دولتی به غیر مستقیم است و اهمیـت قـدرت  

بـا اسـتقالل نسـبی و معـین، واگـذار      3»فنی و تخصصی«که به نهادهاي (و مقررات گذار گذاریاستس
)Macgowan, 1996: 560-76. (، در آن بسیار زیاد است)شده

1. Big Business
2. Incentive-Based Control
3. Technocratic
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را ادغـام  گـذاري یاسـت بر خالف دولت رفـاه کـه عملکـرد مقـررات گـذاري، اجرایـی و س      
یـد ؛ بر همین اساس، دولـت تنظیمـی تأک  دهدیها را از هم تفکیک م، دولت تنظیمی آننمایدیم

,Bosten. (مسـتقل، دارد يتک منظـوره و اعمـال نظـارت توسـط نهادهـا     يهابیشتري بر سازمان

-Majone, 1997: 139(یسـنت یـک ي مستقل، بر خالف نظام یکپارچه بوروکراتاین نهادها) 1996

هـا و  نسبت به وزارتخانـه (ي، با دارا بودن تخصص و تجربه، داراي استقالل و تفکیک عمود)67
؛ کـه ایـن   باشندیم) عرضمختلف مسئول هميهانسبت به سازمان(یو افق) مرکزييهاسازمان

و نیازمند هماهنگی بسـیار دقیقـی   شودیساختاري و سازمانی مهايیچیدگیخود موجب تحقق پ
در حقیقـت، دولـت تنظیمـی اقتصـاد را بـه بخـش خصوصــی       (Gregory, 1998: 519-38). اسـت 

و خود به عنوان ناظر بر کار نهادهاي خصوصی کنترل دارد که چنین امـري را از  کندیواگذار م
ظیمی دولت در کنترل بازار، اغلـب بـه نهادهـاي    وظیفه تن. نمایدیمحقق ميطریق مقررات گذار

.شودیدولتی نسبتاً مستقلی نیز واگذار م
در ابعـاد مختلـف و از   توانـد یاستقالل نهادهاي دولتی مقررات گذار نسبت به قدرت مرکـزي، مـ  

,Verhorst,2004, 101-18; Christian(جمله مـدیریتی، سـاختاري، مـالی و یـا حقـوقی، متفـاوت باشـد        

؛ اما به هـر ترتیـب، عمـالً ایـن دولـت      )Bouckaert, 2004(و یا شدت و ضعف داشته باشد ) 2001:1-25
درواقــع نهادهــاي تنظیمــی، . کنــدیاســت کــه بــا وضــع مقــررات، نظــام اقتصــادي جامعــه را تنظــیم مــ

ها، کنترل بـازار، تضـمین رقابـت    وظایف آنینترقدرت مرکزي هستند که یکی از مهمهايیرگروهز
کنندگان و شهروندان است کـه چنـین امـري را از طریـق هـدایت و اجـراي       حمایت از مصرفسالم و

؛ ایـن نهادهـا اختیـار وضـع و کنتـرل اجـراي مقـررات را دارا        نماینـد یخط و مشی مقرراتی، محقـق مـ  
و اعضاي آن بعضاً نه مستقیماً توسط مـردم و نـه مسـتقیماً از طریـق مقامـات رسـمی، انتخـاب        باشندیم
اغلب در انتخاب اعضاي نهادهاي تنظیمی مستقل، نماینـدگان معرفـی شـده    )Gilardi, 2004. (ندشویم

و تعیـین  ییـد هـا و امثـالهم بـا تأ   مردمی همچـون اصـناف، احـزاب، انجمـن    يهااز سوي نهادها یا گروه
بـراي نمونـه در کشـور آمریکـا، اعضـاي نهادهـاي       . پـذیرد ینهایی از سوي مقامات رسمی صورت مـ 

، پـس از معرفـی   )کننـد یمـالی مـ  يدر سـطح کـالن، مقـررات گـذار    (رتبـه یات گذار مالی عالمقرر
یـا تعیـین رئـیس جمهـور و یـا سـنا صـورت        ییـد با تأبایستیاز سوي نهادهاي مردمی، میدهاییکاند

از نهادهــاي (1کننــدگانمــثالً ریاســت دفتــر حفاظــت مــالی مصــرف) Hogue, 2014: 10-31(پــذیرد؛ 
توسـط  ) کنندگان کاالهـاي کشـور آمریکـا   امور مالی مربوط به حقوق مصرفینۀدرزممقررات گذار 

و اعضاي این نهاد نیز، از سـوي ریاسـت   رسدیمجلس سنا مییدرئیس جمهور این کشور تعیین و به تأ
در انتخاب اعضاي نهادهاي مقـررات گـذار   . شوندیدفتر با توجه به نمایندگان منتخب مردمی، تعیین م

1. Consumer Financial Protection Bureau
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هـا را  آنتـوان یبـه همـین دلیـل نمـ    خـورد یاعضا به چشـم مـ  2و انتصابی1هردو جنبه انتخابیمستقل، 
.مستقیماً منصوب از سوي مردم یا دولت پنداشت

به سمت حذف بوروکراسـی دولتـی رفتـه    1990آمریکا، از اوایل دهه متحدهیاالتنظام حقوقی ا
؛ در مفهـوم مقـررات   )Jordana, 2011: 1343-1369(سرعت، دولت تنظیمـی در آن شـکل گرفـت    و به

آور، اجـرا و کنتـرل وجـود دارد کـه در ایـن کشـور تمـامی ابعـاد         ، سه مقوله وضع قاعده الزاميگذار
و اجراي آن، کنترل و نیـز اقـدامات تحریمـی، بـه     يتنظیمی از جمله تعیین استانداردها، مقررات گذار

جارهـا و قواعـد مبنـایی و مقـررات گـذاري،      نهادهاي مقررات گذار، واگـذار شـده اسـت؛ عمومـاً هن    
اسـت و اعمـال نظـارت هـم بـه      يگـذار ها و نهادهاي قـانون نظارتی نظیر وزارتخانهيهاوظیفه دستگاه

مسـتقلی سـپرده   يهـا ؛ همچنین رسیدگی به شـکایات، بـه دسـتگاه   پذیردینهادهاي مختلفی صورت م
)Jordana, 2004: 1343-1349. (ظ استها محفوو اعمال اقدامات تحریمی براي دادگاهشودیم

ياهمیت نقش مقررات در جامعـه، کیفیـت مقـررات گـذار    یلدر عصر دولت تنظیمی، به دل
دولـت تنظیمـی بـه    3،»مقـررات گـذاري کارآمـد   «اکنون در عرصـه  بسیار حائز اهمیت است؛ هم

حقـوقی  نظـام یـد مـورد تأک ياکـه چنـین مسـئله   کنـد یعملی بودن و کارکرد مقررات توجـه مـ  
قرارگرفتـه  ) OECD, 1995; OECD, 2002(و اتحادیـه اروپـا   ) Lodge, 2009:145-52(انگلسـتان  

حذف مقررات دسـت  (ییاست که میان مقررات زداايیاست؛ این مسئله در حقیقت خط و مش
يهـا و هدف آن ارائـه طـرح  داردیقدم برم) آوربهترین قاعده الزام(و کیفیت مقررات ) و پا گیر

تجزیـه و تحلیـل   «و 4»ارزیـابی آثـار مقـررات گـذاري    «نی مؤثرتر است و عموماً دو سیاست عقال
.شودیدر آن بکار گرفته م5،»هزینه و سود

هنجارها و اهداف خاص کـه  ) الف: طور کلی دولت تنظیمی بر سه امر اساسی استوار استبه
نهـاد  ) کنترلـی خـاص؛ ج  مکـانیزم  ) ؛ بگیـرد یمبناي مقررات گذاري و کنتـرل نهادهـا قـرار مـ    

به تعبیـري دیگـر، دولـت تنظیمـی     ) Baldwin, 2001:7-23. (مقررات گذار و نظارت کننده خاص
است؛ بدین معنا که از ضـوابط سـنتی و پیچیـده بوروکراسـی     6»حکمرانی«محصول تفکر مکتب 

امور، گذاردهسازيیکالسیک عبور کرده و قدم به عرصه نوین نهادهاي خودگردان و خصوص
) Moran, 2000:1-13. (کنـد یو دولت را تنها به عنوان یک داور و ناظر در ایـن میـدان قلمـداد مـ    

دارانیهامـري اساسـی بـوده و کنتـرل مقرراتـی سـرما      یمـی در دولت تنظسازيیبنابراین خصوص
نظـام دولـت   . وظیفه دولت اسـت ترینیبخش خصوصی، براي حمایت از حقوق شهروندان اصل

1. Elective
2. Selective
3. Better Regulation
4. Regulatory Impact Assessment
5. Cost-Benefit Analysis
6. Governance
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هـاي دولـت   بر اجراي امور عمومی توسط بخش خصوصی در چهارچوب فرمـان تنظیمی، مبتنی 
؛ چنـین امـري عـالوه    شـود یاست که حفظ این حدود با کنترل نهادهاي دولتی خاص، تضمین م

دولتـی و کوچـک شـدن دولـت، میـزان      يهاکاهش دستگاهیلبر سرعت دهی انجام امور، به دل
.دهدیرا کاهش مهایاتمال

کــارکرد ) الــف: چهــار مشخصــه اصــلی را بــراي دولــت تنظیمــی برشــمردانتــویدرمجمــوع، مــ
بدین معنا که دولت از ارائـه خـدمات مسـتقیم    : شودیبوروکراتیک مقررات از ارائه خدمات، متمایز م

دولتی اجتنـاب کـرده و از طریـق تقویـت بخـش خصوصـی، آن را بـه نهادهـاي خصوصـی، واگـذار           
هـا،  و بـراي تنظـیم و هنجـار منـد کـردن فعالیـت آن      کنـد یرت مـ ها نظاو خود بر عملکرد آنکندیم

2»کننـده کنتـرل «و 1»مقـررات گـذار  «را بـه نهادهـاي   ايیفـه و بعضاً چنین وظکندیمقررات گذاري م

متمـایز  گـذاري یاسـت از سيعملکرد مقررات گـذار ) ب)Power,1997: 249-253. (کندیواگذار م
تعیین شده آمران سیاسـی خـود   هايیاستذاران در چهارچوب س؛ به همین جهت، مقررات گشودیم

گذاران، نسـبی اسـت و البتـه در دولـت تنظیمـی بـه       عمل خواهند کرد؛ بنابراین استقالل عمل مقررات
يمقـررات گـذار  ) نظارت شدید دولت مرکزي و دولتـی بـودن ایـن نهادهـا، ضـعیف اسـت؛ ج      یلدل

3»يمقـررات سـاالر  «ياسـیک حـذف شـده و گونـه    کالسـاالري یـوان وظیفه اصلی دولـت بـوده و د  

صـورت رسـمی، جـایگزین شـکل     روابط بر پایه اصول و موازین قانونی و به) ؛ دشودیجایگزین آن م
و سـاماندهی روابـط مقـررات    يمنـد ؛ که به معنی قاعدهشودیو صمیمانه و کالسیک آن میررسمیغ

)Levi-faur, 2004:105-24. (گذاران با یکدیگر و با مردم است
و کلی میان دولت رفاه و دولت تنظیمی، تحول نحوه مداخله دولـت  ايیسهبا یک نگرش مقا

:نشان دادتوانیدر امور اقتصادي و اجتماعی جامعه را به شکل زیر م
مقایسه دولت رفاه و دولت تنظیمی. 1جدول 

دولت تنظیمیدولت رفاه
)بخش خصوصی(مات غیر مستقیم ارائه خد)بخش دولتی(ارائه خدمات مستقیم 

مالیات کممالیات زیاد
يمقررات ساالرساالريیواند

حکمرانیحکومت
نهادهاي مستقلمراتب اداريسلسله

، اجرا و کنترليتفکیک مراحل مقررات گذار، اجرا و کنترليادغام مراحل مقررات گذار

1. Regulatory Agencies
2. Regulatory Auditors
3. Regulocracy
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مدرننظام پست1:دولت فراتنظیمی-5
معتقدند که دولت تنظیمی، فراتر از نـوع مـدرن آن پـیش رفتـه اسـت و      از حقوقدانانياعده

دولـت  «آنان چنین دولتی را ) Caporaso, 1996: 29-52(حال به شکل پسامدرن نمایان شده است؛ 
دولت فراتنظیمی، دولت عقل اسـت  «اند که نام نهادند و در تبیین آن چنین بیان کرده» فراتنظیمی
ل آزمودن فرضیات مختلف بوده و در رأس کنترل حیات اجتماعی و اقتصـادي کشـور   که به دنبا

قرار دارد؛ در عصر تفکر حکمرانی نوین، کنترل مقرراتی امري پراکنده تلقی گشته که از طریـق  
,Scott(» ...شـود یو در این مقوله به دولـت حـاکم کمتـر توجـه مـ     پذیردیخود جامعه صورت م

، بسیار پیچیده است کـه پروفسـور کـالین اسـکات، اولـین بـار در سـال        ياچنین گزاره) 2003:20
از مکاتـب  یرمدرن امروز، بـه تـأث  يهادر کنفرانس بارسلونا ارائه داد؛ به عقیده وي، دولت2002

آن را تحـت  تـوان یکـه مـ  رونـد یفکري نوین، به سمت مفهوم جدیـدتري از دولـت تنظیمـی مـ    
جـایگزین آن  يزودکـه نـوع متکثـر دولـت تنظیمـی اسـت و بـه       عنوان دولت فراتنظیمی نام نهاد 

هـا،  اساسی وجود دارد که از جمـع و بررسـی آن  یه؛ در تبیین دولت فراتنظیمی، چند نظرشودیم
اصـلی دولـت فراتنظیمـی را تبیـین نمـود و از ایـن طریـق تفـاوت شـکل          يهـا مشخصـه تـوان یم

.تمیز دادیخوبمدرن دولت تنظیمی را از مدل مدرن آن بهپست

اصلی دولت فراتنظیمیهاييتئور. 1-5
طـور  از مجموع آثار حقوقدانان و اقتصاددانان دهه نود و نیز قـرن بیسـت و یکـم مـیالدي، بـه     

:سه نظریه مبنایی براي دولت فراتنظیمی، بیان نمودتوانیکلی م
سـت کـه بـه    اتوپویسـیس، واژهـاي یونـانی ا   : 2تئوري حقوقی خود تولیدي یا اتوپویسـیس -1

ایـن نظریـه در حقـوق    . کنـد یکه خود را بازتولید مکندیمعناي خودتولیدي و به نظامی اشاره م
یعنـی اقتصـادي، قـانونی، اجتمـاعی و سیاسـی اسـت       3اقتصادي، ناظر بر چهار نظام فرعی تنظیمی

)Luhmann, 1992:145(ظیم جامعـه  مبناي تنتواندی؛ بر مبناي این نظریه، تنها هنجارهاي قانونی نم
چنـین امـري را متحقـق نمایـد؛     توانـد یفرعی ميهاها و هنجارهاي کلیه نظامو ارزشیردقرار گ

اقتصادي، اجتمـاعی و  (یفرعيهابیشتر این نظریه بر ساختارهاي هنجاري دیگر نظامیدحتی تأک
داردیبرمـ گـام ايیهنظام تنظیمی رويسواین امر به) Paterson, 1998: 454-455(.است) سیاسی

این نظریه، هر نظـامی بـراي تنظـیم امـور     گرایییبا توجه به نسب. شودیو موجب تکثر هنجاري م
آور، کنـد و هنجارهـاي الـزام   ينوین قاعده گـذار يهااقتصادي و اجتماعی خود باید با خواست

1. Post-Regulatory State
2. Legal Theory of Autopoiesis
3. Sub-System
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کـر خـود   فبایسـت یجامعه، مکنندگانیمباید با عرف حاکم بر جامعه و محل، مطابق باشد و تنظ
چهـار نظـام   یريکـارگ را با عرصه نوین اقتصادي و اجتماعی، وفق دهند که چنین امري تنها با بـه 

.آور حقوقیفقط با هنجارهاي الزاماست و نهیرپذفرعی کنترلی امکان
ورزیـده و دیگـر،   یـد این نظریه بـر تعـدد نهادهـاي تنظیمـی تأک    : 1يمدارتئوري حکومت-2

:Hunt, 1993(دانـد یظیم کننـده امـور اقتصـادي و اجتمـاعی جامعـه نمـ      دولت مرکزي را تنها تن

تـر،  به عبارت واضح. شودی؛ به نوعی، خود حاکمیتی، جایگزین حکمرانی دولت تنظیمی م)272
و 2، نهادهــاي خودفرمــانیــردبــه جــاي اینکــه تنظــیم امــور جامعــه تنهــا بــه دســت دولــت قــرار گ

و بجــاي وحــدت ) Hunt, 1999: 58-62(گیرنــدیمــغیرمتمرکــز، چنــین مســئولیتی را بــه عهــده
در تنظـیم امـور اقتصـادي و اجتمـاعی جامعـه، بکـار گرفتـه        3حکمرانی، شکل حکمرانـی متکثـر  

)Foucault, 1991: 91-2. (شودیم
دو نظریـه قبلـی مطـرح گشـته     یجهمطابق این نظریه که درنت: 4پاسخگويتئوري مقررات گذار- 3

امـا  گیردیقرار میدت گذاري در قالب چهار نظام فرعی تنظیمی مورد تأکنقش مقررایگراست، بار د
که قانون، در رأس آن قـرار دارد و سـه نظـام مقـررات     نمایدیصورت هرمی فرض ماین مقررات را به

؛ ایـن نظریـه، بـه    گیرنـد یفرعی دیگر یعنی اقتصادي، سیاسی و اجتماعی در قاعده هرم قرار مـ يگذار
بایسـت یگـذاران مـ  که مقرراتکندیورزیده و آن را هنجار اصلی قلمداد میدتأکاهمیت نقش قانون

بنابراین، هنجارهاي بنیادین توسـط دولـت تعیـین    ) Ayres, 1992:3-19. (در چهارچوب آن عمل نمایند
صورت قـانون وضـع   کلی دولت که بههايیاستسبایستیو نهادهاي مقررات گذار جزء، مشودیم

صـورت جـامع و کلـی بـوده و     ایـن قـوانین بـه   حـال ینمیمات خود لحاظ کنند؛ اما درعشده را در تص
است که بسیار پراکنـده بـود و پاسـخگوي نیازهـاي     يها بسیار کم است و این مقررات گذارتعداد آن

.کنترلی اقتصادي و اجتماعی ملی و محلی جامعه است

دولت فراتنظیمیيهامشخصه. 2-5
چهارمشخصـه اصـلی را بـراي دولـت     تـوان یالـذکر، مـ  سـامدرن فـوق  از مجموع سه تئوري پ

فراتنظیمی برشمرد؛
مقـررات  هـاي یوهتنوع هنجاري؛ به معناي تنوع هنجارهایی است که بر توسعه اصول و شـ -1
انـد یدر تفکر دولت تنظیمی، هنجارهاي تنظیم کننده امور جامعه، تنها حقوق. داردیدتأکيگذار

و تحت این نظام فکري مـا بـا تعـدد    شودیدو دسته قوانین اولیه و ثانویه مکه موجب پدید آمدن 
1. Governmentality
2. Self-Steering
3. Plurality Governance
4. Responsive Regulation
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-Scott, 2001:329-53; Santos, 2002: 85(بازیگران دولتی با اختیار وضع مقررات مواجه هسـتیم؛  

دیگـر  ياما دولت فراتنظیمی پا را فراتر گذارده و هنجارهاي سه نظام فرعی مقـررات گـذار  ) 89
مــور اقتصــادي و اجتمــاعی دخیــل کــرده و بــا بــه رســمیت شــناختن نهادهــاي  را نیــز در تنظــیم ا

تحت کنتـرل و نظـارت دولـت باشـند، بـه      بایستیخودگردان و خود فرمان مقررات گذار که م
ايیهو نظام رو) Froud, 1998:210-223, Pildes, 1995:1-129(1»يگذارفرامقررات«نوعی بحث 

که حول محور یک نظـام هنجـاري واحـد یعنـی     ) Black,2001: 33-58(کندیتنظیمی را مطرح م
.شودیقوانین مصوب دولت، م

کنترلی؛ اگر نظام دولت تنظیمی، بر مدل کنترل سلسله مراتبی دولتی بر هايیزمتنوع مکان-2
امور اقتصادي و اجتماعی استوار است، نظام دولت فراتنظیمی، ترکیبی از دولـت، بـازار و جامعـه    

بنابراین نظـام دولـت فراتنظیمـی،    ) Offe, 2000: 71-93(کنترل جامعه پذیرفته است؛ را در فرآیند
) فقط دولـت و نهادهـاي دولتـی   (برخالف نظام دولت تنظیمی که مبتنی بر مکانیزم کنترلی واحد 

.است، داراي مکانیزم کنترلی چندگانه است
نها در دسـت دولـت و نهادهـاي    در دولت تنظیمی، کنترل امور جامعه ت: هاکنندهتنوع کنترل- 3

تا حد امکان به نهادهاي خودفرمـان خصوصـی   يآن است؛ اما در دولت فراتنظیمی، مقررات گذار
و دولت نیـز بـر   کنندیو تنظیم امور اقتصادي را به چنین نهادهاي مستقلی واگذار مشودیواگذار م

ضمین حقـوق شـهروندي باشـد    ها در راستاي تتا مقررات مصوب آنکندیها نظارت معملکرد آن
دولت نیـز بـا تعیـین خـط و مشـی اصـلی،       ياگونهبه. آن بخش یا صنعتدارانیهنه حمایت از سرما

نظـام  یعمل کنند؛ بـه عبـارت  یدرستتا در تنظیم مسائل محوله، بهکندیگذاران را هدایت ممقررات
ررات گـذار خـود فرمـان و    کنترل امـور اقتصـادي توسـط نهادهـاي مقـ     : کنترلی دوگانه وجود دارد

)Heimer, 2002:134-140; Anleu, 2000: 72. (کنترل این نهادها توسط دولت
وکـار قـرار داده   دولت تنظیمی، اساس فعالیت خود را تنظـیم کسـب  : هاتنوع تنظیم شونده-4

از نهادها را که امـور اقتصـادي و اجتمـاعی را   يااست اما دولت فراتنظیمی، رفتار طیف گسترده
اقتصـادي تـا   يدولت فراتنظیمی در راستاي توسعه مقررات گذار. نمایدی، تنظیم مگیردیدر برم

)Hood, 1999: 241-252. (نمایدیامور اجتماعی عمل م
بـر کنتـرل   یکـه دولـت فـرا تنظیمـی، دولتـی مبنـ      آیدیاز مجموع مسائل مطرح شده چنین برم

به نهادهاي مستقل از دولت، واگـذار  يرات گذاردرون اجتماعی است تا دولتی؛ بدین معنا که مقر
؛ دولت تنظیمـی بیشـتر بـر    شودیشده و بعضاً نهادهاي خصوصی مقررات گذار به رسمیت شناخته م

است اما معتقدین به دولـت فراتنظیمـی،   ي، خود متکفل مقررات گذار2»منافع عمومی«مبناي نظریه 
1. Meta-Regulation
2. Public Interest



94تابستان، 47، شماره هفدهمپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه198

توسـط  ي، معتقـد بـه مقـررات گـذار    )Stigler, 2003: 3-21(1»منـافع خصوصـی  «بـر نظریـه   یدبا تأک
که خود تحت نظـارت دولـت باشـند؛    ) Spiller,1994: 201-46(نهادهاي خودفرمان و مستقل هستند 

چراکـه  . مفیـد باشـد  توانـد یبنا به نظریه منافع خصوصی، لزوماً مدنظر قـرار دادن منـافع عمـومی نمـ    
نمایـد امـا از   ینمنـافع بسـیاري را تـأم   تواندیماینکه یرغمبر مبناي چنین تفکري عليمقررات گذار

، 2»اســارت«دیگــر واقــع شــود؛ عــالوه بــر ایــن مطــابق نظریــه   يابــه ضــرر عــدهتوانــدیطرفــی مــ
، بعد از مرور زمـان تحـت سـلطه صـنعت     نمایندیگذاران که بر اساس منافع عمومی عمل ممقررات

فع عمــومی، بــا هــدف حفــظ منــافع مربوطــه گشــته و عمــالً بجــاي حفــظ منــادارانیهخــود و ســرما
گـذاران مسـتقل   بنـابراین مقـررات  ) Arnold, 2008: 550(؛ نماینـد ی، مقـررات وضـع مـ   دارانیهسرما

يکارآمـد نماینـد یمختلف که امور اقتصادي خاصی را بر اساس منافع خصوصـی افـراد، تنظـیم مـ    
وانین و حفـظ منـافع   هـا و رعایـت قـ   آنيالبته براي تضمین صـحت مقـررات گـذار   . بیشتري دارند

)Green, 2003: 10-15. (ها نظارت خواهد کردعمومی، دولت بر کار آن
,Coglianese(»مقرراتگـذاري -فـرا «و 3»تنظیمـی -خـود «بنابراین، در دولت فراتنظیمی نظام 

حاکم است که نهادهاي مستقلی با تعیـین اسـتانداردها، از طریـق سـازوکارهاي     ) 691-730 :2003
تی و اقدامات انضباطی، بر فعالیت اقتصادي و اجتماعی اشـخاص مختلـف، اعمـال    مختلف مدیری

بـر مسـئله   یـد از متفکـرین بـا تأک  ياعدهیحت) James, 2000: 327-43(.نمایدینظارت و کنترل م
. شناسـند یرا به نهادهاي فراملی نیز به رسـمیت مـ  يتفویض اختیار مقررات گذار4»شدنیجهان«
)Meidinger, 2007:515-532(

در تـوان یمـدرن نسـبت بـه مـدل مـدرن آن را مـ      طور کلی، تحوالت دولت تنظیمی پسـت به
:جدول زیر نشان داد

مقایسه دولت تنظیمی و دولت فراتنظیمی. 2جدول 

تنظیمیدولت فرادولت تنظیمی
قانونی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی: چهار نظام هنجاريهنجارهاي حقوقی

مکانیزم کنترلی چندگانه دولتی، اجتماعی و بازاريی واحد دولتیمکانیزم کنترل
تنظیم امور اقتصادي و اجتماعیبر تنظیم امور اقتصاديیدتأک
بر نظریه منافع خصوصییدتأکبر نظریه منافع عمومییدتأک

يمدارحکمرانی متکثر یا حکومتحکمرانی
فرماننهادهاي خود يمقررات گذاردولتیيمقررات گذار

1. Private Interest
2. Capture
3. Self-Regulation
4. Globalization
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یجهنت-6
رفاه همگانی و منافع جمعی جامعه، با ارائـه خـدمات مسـتقیم دولتـی،     یندولت رفاه براي تأم

کـه ایـن امـر موجـب     کنـد یگسـترده دولتـی واگـذار مـ    يبسیاري از امور عمـومی را بـه نهادهـا   
و اصطالحاً دولت فربـه  کندیایجاد مياو بوروکراسی گستردهشودیپیچیدگی ساختار دولت م

ها موجـب بـروز بحـران اقتصـادي     ؛ کندي پیشرفت امور و چرخه اقتصادي در این دولتشودیم
گشت که موجب ظهور یافتن دولت تنظیمی در غرب شد؛ در دولت تنظیمـی دولـت در اقتصـاد    

و امور را به بخش خصوصی واگذار نموده و خود بماننـد یـک داور و   نمایدیدخالت مستقیم نم
؛ دولت تا حد زیادي کوچک شده و بیشتر، نهادهاي مقـررات  کندیکنترل مهاناظر بر اعمال آن
گشـته و  ینتا با وضع مقـررات مناسـب، کیفیـت ارائـه خـدمات تـأم      شودیمیسگذار دولتی تأس

، اجـرا و کنتـرل از   يحقوق شهروندي تضمین شود؛ در دولـت تنظیمـی مراحـل مقـررات گـذار     
و در شـود یزیادي به بخـش خصوصـی واگـذار مـ    و امور اقتصادي تا حدشدهیکیکدیگر تفک

؛ چنـین امـري موجـب کـاهش     کنـد یمـ يعمل، دولت براي تنظیم رفتـار بـازار، مقـررات گـذار    
هـا یـات کـه بـه دنبـال آن، موجـب کـم شـدن مال      شـود یدولتی مـ هايینهبوروکراسی و تقلیل هز

؛ بـه  شـود یگزین آن مـ جـای يکنار رفته و مقـررات سـاالر  ساالريیوانو تا حد زیادي دشودیم
کـه در دولـت رفـاه اصـالت داشـت، تئـوري       »حکومـت «، دولت بجاي تفکـر کالسـیک   یعبارت

توسـط  يرا پذیرفت که عرصه دولت تنظیمی مدرن را رقـم زد؛ امـا مقـررات گـذار    »حکمرانی«
رسیدن بـه  حفظ منافع اکثریت موجب ضرر یدولت، بیشتر بر پایه تفکر منافع عمومی بود و گاه

؛ براي حل چنین مشکلی، دولت در عرصه جدیـدتري تحـت عنـوان عصـر     گشتیع اقلیت ممناف
بــراي بعضــی از امــور اقتصــادي را بــه نهادهــاي يمــدرن دولــت تنظیمــی، مقــررات گــذارپســت

يهـا کننـده خودفرمان مستقل واگذار کرد و خود نیز تا حد امکان به عنوان نـاظر بـر ایـن کنتـرل    
يعیارتی نوعی نظام کنترلی دوگانه پدید آمد و بـا مقـررات گـذار   اقتصادي ایفاي نقش کرد؛ به

پدیـد آمـد کـه البتـه نهادهـاي      يمقـررات گـذار  -خودفرمان، نظام فرايدوگانه دولت و نهادها
و کنتـرل  يهنجارهاي اصلی دولت را در امر مقررات گـذار بایستیمقررات گذار خودفرمان م

»يمـدار حکومت«ین امر به معناي حکمرانی متکثر یا بازار و صنعت خاص خود رعایت نمایند؛ ا
؛ شناسـد یکلی حکومت را به رسمیت مـ هايیاستاست که خودفرمانی جامعه اما حول محور س

را دولت فراتنظیمـی نامیدنـد؛ در دولـت    یمدرنپستيگرااز متفکرین چنین دولت عقلياعده
کـه  شـود یآور دیگـري نیـز توجـه مـ    لزامفراتنظیمی، عالوه بر هنجارهاي حقوقی، به هنجارهاي ا

از مسـائل  ياطـور گسـترده  ، سیاسی و اجتماعی؛ دولت تـا حـد امکـان بـه    ياقتصاد: اند ازعبارت
و عـالوه بـر کنتـرل    گذاردیاجتماعی هم مياقتصادي گذر کرده و قدم در مسیر مقررات گذار
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ی بـر جامعـه اقتصـادي را پدیـد     گانـه کنترلـ  و نظـام سـه  دهدیدولتی، به کنترل درون جامعه بها م
.دولتی، اجتماعی و بازاري: آوردیم

ها در اقتصاد، از اواسط قـرن بیسـتم تـا بـه حـال      طور کلی آنچه از سیر تحول مداخله دولتبه
است که نوعی رویکرد تکثرگرایی و پلورالیستی نسـبت بـه حاکمیـت    ینبرداشت نمود اتوانیم

فاه به دولت تنظیمی، تکثر نهادهـاي ارائـه دهنـده خـدمات     وجود داشته است؛ درگذر از دولت ر
توسط بخش خصوصی بجاي نظام واحـد اقتصـادي دولتـی بکـار     »اقتصاد خودگردان«عمومی و 

گرفته شده اسـت؛ و در عبـور از دولـت تنظیمـی بـه دولـت فراتنظیمـی، تکثـر کنترلـی اقتصـاد و           
نظام واحد تنظیمـی دولتـی، رسـمیت    بجاي»اقتصاد خودفرمان«نهادهاي مقررات گذار مستقل و 

يهـا تر شده و سعی نموده وظایف را به بخشیافته است؛ بنابراین دولت طی مرور زمان کوچک
.جزء جامعه واگذار کند و خود نقش محوري ایفا نماید

که از مطالب پیشـین برآمـد، آثـار حقـوقی دولـت رفـاه و تنظیمـی بسـیار گسـترده و          چنانآن
تفصـیل  . شـود یها منـتج مـ  کلیه مسائل مطروحه در نظام فکري هریک از آنمتفاوت است که از

طور تطبیقی و عینی در دو نظام حقوقی مختلـف  این مهم، نیازمند آثار علمی مجزایی است که به
هـا بـر   همچون استقالل مالی یا حقوقی نهادها، آثار حقوقی این دولـت _و در موضوعات خاصی 

تنظیمـی و  هـاي یوه، شـ گـر یمداخلـی و خـارجی، نهادهـاي تنظـ    خصوصی اقتصـادي  هايیتفعال
.صورت پذیرد_امثالهم
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