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 چکیده

ام ور   ةحکوم ت و دول ت در ادار   ۀمداخل   یککالس یابزارها و نهادها ها، یوهش ها، یزمامروزه در کنار مکان
 ی   ش ده اس تد در ا   بین ی  یشپ یزن یگریاجرا و امر قضا، اشکال و ابزار د ی،گذار قانون یقاز طر یعموم

ب ر   ی(، مبتن  توره ا رگال ی ا  گ ر  یمتنظ یها خاص و مستقل از دولت )نهاد یراستا، اشخاص حقوق عموم
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 ی اً ده، ثاننب و  یام ور عم وم   ةادار ۀدر عرص ریانحصا یشاءِدولت فعال ما یگراوالً د اساس، ی ا د برشوند یم

و  یمو اب زار در تنظ    یوهو ش   یتنه ا ا اراوس س ازمان    ی ز و حقوق س خت ن  یککالس یعموم ینهادها
 دیستندن یجمع یاتروابط در ح یسامانده
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جایگاه و نقش دولت و حقوق در حی ات جمع ی بش ر هم واره از مق والت و مو  وعات       

برانگیز از حیث حدود و ثغور و اگونگی مداخله در ساماندهی به آن ب وده اس تد    مناقشه
ی  ه ا  کم و کیف ای  مداخله تابعی است از منشأ، ن و  و ماهی ت، کارکرده ا و ص الحیت    

میان دولت و شهروندان و نظام حق وقی ح اکم ب ر    دولت در ادارة جامعه و ماهیت رابطۀ 
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ه ا و رویکرده ای مختل ف، در     ها که در بستر زمان و مک ان و ب ا عنای ت ب ه دی دگاه      آن
رو ب وده و   ب ه  ها و تح والت مختلف ی رو   های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، با تفاوت حوزه

ن با مردم تابعی است هستد درواقع، نقش و جایگاه دولت در ادارة امور عمومی و رابطۀ آ
ارادوکسیکال دول ت، یعن ی   پاز منشأ و نو  دولت و اگونگی توازنی که میان کارکردهای 

ه ای ش هروندان از س وی دیگ ر      تأمی  و حفظ نظم و امنیت از یک سو و حقوق و آزادی
ش ده می ان    ویژه با عنایت به مفهوم و رویکرد نسبت به عدالت و نسبت درنظر گرفت ه  )به

 شودد  گرایی در هر نظام حقوقی( برقرار می آزادی و همچنی  فردگرایی و جمع برابری و
ها و ابزارهای مداخل ۀ دول ت در تنظ یم رواب ط      شدت و  عف و نو  و ماهیت، شیوه

همواره محل مناقشه بوده است و در سیر تاریخی ای  امر، ما ب ا حض ور ح داک ری و ی ا     
و  و ماهیت نظام سیاس ی و اقتص ادی وددد، در   حداقلی و یا حد واسط دولت با عنایت به ن

ای مد ب رای م  ال، ام روزه ب ا اف ول عمل ی و تجرب ی          رو بوده به اعصار و جوامع مختلف رو
های مختلف در جوامع که ناشی از دخالت افراطی دولت  سوسیالیسم و مشکالت و بحران

ز لیبرالیس م  در حیات جمعی ارزیابی ش ده، رویک رد دول ت ح داقلی مت أثر و برگرفت ه ا      
ارادایم غالب در ادبیات ای  حوزه و الگوی مطل وس حکمران ی و ادارة ام ور    پاقتصادی، به 

 عمومی تبدیل شده استد
ارادایمی نو در ای  پها و الگوهای مربوط به اگونگی مداخلۀ یادشده،  در میان اندیشه

می خ اص و  )البت ه در مفه و  « گ ر  دولت تنظیم»و  «گری حقوقی تنظیم»حوزه با عنوان 
ش ود( مط ر     مستقل از مفهوم عام تنظیم امور عمومی که وظیفۀ ذاتی دولت تلق ی م ی  

گری حقوقی نخست به عنوان ی ک الگ وی ادارة ح وزة ب ازار آزاد      شده استد البته تنظیم
ه ای اداره و   تجاری و اقتصادی مطر  شده بود، و با گسترش و تسری آن به دیگر ح وزه 

رس ش  پی دولت، به یک نظریۀ فراگیر دولت تبدیل گردیدد اما، تنظیم امور عمومی از سو
ها و سازوکارهای آن؛ نق ش و ت أثیر    گری؛ مبانی، اهداف، شیوه از مفهوم و محتوای تنظیم

های دولت؛ روابط میان دول ت و اج زای    آن در ساختار و تشکیالت، کارکردها و صالحیت
مقایسه با نق ش و جایگ اه س نتی     آن؛ و روابط میان دولت، اشخاص و افراد خصوصی در

 حقوق و دولت در ادارة امور عمومی، به عنوان مسائل اساسی قابل طر  استد
رسدد تنو  و تک  ر در   نظر می در آغاز، تحلیل مفهومی ای  تأسیس حقوقی  روری به

گری،  کار رفته در تنظیم ها و ابزارهای به مفهوم و قلمرو از حیث تعدد و تنو  اجزا و روش
حقوقی به دولت و نقش آن در اقتصاد و دیگ ر   -یشتر ناشی از تفاوت در رویکرد سیاسیب

های مختل ف،   گری حقوقی و تحوالت آن در نظام های حیات اجتماعی استد تنظیم حوزه
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ارادایم جدیدی از ادارة امور عمومی و فرات ر از ح وزة ب ازار، خ ود را در     پامروزه به عنوان 

   نموده استد هیئت یک نظریۀ دولت مطر

 ابهام، تکثر و تنوع در مفهوم و گسترۀ آن
 های دشواری از یکی حقوقی، همواره تأسیس یا یک مفهوم از مانع و جامع تعریفی ارائۀ
 از خود تاریخی خاستگاه در مفهوم یک آنکه ویژه به است؛ بوده حقوقی ادبیات در بزرگ
نماید، داار تغییر  می وارد خود حقوق در را آن که دیگری های نظام با نسبت در یک سو
 و تغییرات داار زمان طول ممک  است مفهوم اولیه در دیگر نیز سوی از و گردیده،
 و مکانی اقتضائات در تحول و تفاوت پذیرش با امر البته ای د گردد بنیادی  بعضاً تحوالت
های  مؤلفه سیاسی، فرهنگ و سن  های مختلف )از حیث در جوامع و نظام زمانی

 د رسد می نظر ها( طبیعی به تحوالت مربوط به آن همچنی  و حقوقی اقتصادی، اجتماعی،
ای ، در خصوص برخی مفاهیم ع ام ک ه دارای عمومی ت و گس ترة وس یع و       بر افزون

ان د، خط ر خل ط     های غیرحقوقی وارد ای  عرصه ش ده  متنوعی در استفاده بوده، از حوزه
ه ای ذات اً    های بسیار متنو  و متعدد با ویژگ ی  رواقع، در حوزهمفهومی نیز وجود داردد د

ه ا و خطره ای    های یادشده، دش واری  متفاوت، استفاده از اصطال  واحد برای همۀ حوزه
کارگیری نامناسب و نابجای مفهوم ناشی از اش ترا  لفظ ی را    احتمالی در شناسایی و به

ت وان دارای   گری را می (د تنظیم949-946، صAumonier ،2119دنبال خواهد داشت ) به
 د1هایی دانست انی  ویژگی

ک ار گرفت ه ش د، ام ا در      م به9491برای اولی  بار در فرانسه در  گری اصطال  تنظیم
مفهوم خاص حقوقی آن در اواخر قرن نوزدهم در ای   کش ور ب رای تبی ی  ص الحیت و      

کن ونی، ب ه عن وان    کارکردهای نهادهای خاص، معادل مراجع اداری مس تقل در حق وق   
ها از آن استفاده شده اس ت   آزاد و خصوصی در برخی حوزه فعالیت و روابط  کنندة تنظیم

(Conseil d’État, Rapport public  ،2119د261، ص)  
 نظ ر  اتف اق  زی ادی  حد تا گری تنظیم در خصوص مفهوم سیستمی، تحلیل دیدگاه از
یک حوزه ی ا فعالی ت دارای دو مفه وم مض یق و      داردد در یک رویکرد عام، تنظیم وجود

                                                           
 گری و مشکالت مربوط به ای  تعدد نک:د در خصوص تعاریف و معانی متعدد تنظیم د 9

 La régulation : monisme ou pluralisme ?  n° spécial des Petites Affiches, 10 juil. 
1998, p. 5 et s ;  A. Jeammaud, Introduction à la sémantique de la régulation 
juridique. Des concepts en jeu, in Les transformations de la régulation  juridique, 
LGDJ, coll. « Droit et société. Recherches et travaux », 1998, p. 47-72, p. 53. 
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دهن ده و   ه ای نظ م   کارگیری مکانیسم موسع است: در مفهوم موسع، ای  مفهوم مبی  به
ه ا   از عمل تعیی  سیاست است کنندة یک سیستم استد مفهوم مضیق نیز عبارت اصال 

ه ر   (د درهرحال، ه دف تنظ یم در  5، ص Timsit ،2114و مدیریت و ادارة یک سیستم )
(د 929، صFrison- Roche ،2114یچیده اس ت ) پدو مفهوم، کارکرد صحی  یک سیستم 
 رواب ط  و ه ا  فعالی ت  تنظیم گری عبارت است از به سخ  دیگر، شاید بتوان گفت، تنظیم

 بهینۀ سیستم و هماهنگ منظم، فعالیت برای زنده یا ماشینی سیستم یک اجزای درونی
ه ا و   ای از ش یوه  با استفاده از مجموع ه  شده، تعیی  نظر در ااراوس اهداف ازپیش مورد
 خارجید منشأ با یا و( خودتنظیمی) سیستمی درون منشأ با خواهی متعدد و متنو   ابزارها
حقوقی، باوجود استفاده رای   از آن در ادبی ات    تأسیس یک عنوان به گری تنظیم اما

 ت ا  رسد؛ می نظر به قلمرو و محتوا در توجهی قابل ابهامات ، دارای2حقوق عمومی و اداری
 به نیز( جدید حتی و) جامع نسبتاً و معتبر حقوقی های فرهنگ و ها نامه واژه در که حدی
 مش کل  دیگ ر،  س خ   بهد است نشده آن پرداخته به مستقل حقوقی اصطال  یک عنوان
 در خ اص  حق وقی  اب زار  و مکانیس م  الگو، عنوان به مفهوم، ای  که است جایی در بیشتر
 شودد کار گرفته می عمومی به بخش وسیلۀ به امور ادارة

 تف  اوت در بای د  را مفه وم  ای    مش کل  فرانس وی،  دان حق  وق ش والیه،  ژا  نظ ر  از 
، Chevallier ،2119دانس ت )  انس انی  های سیستم و ماشینی های سیستم در گری تنظیم
سیس تم   دو ای    می ان  ذاتی تفاوت گفت، علت ای  امر در بتوان درواقع، شاید (د726ص

 امک ان  آن تب ع  ب ه  و بین ی،  پ یش  غیرقاب ل  نسبی متغیره ای  فقدان از یک طرف، استد

                                                           
 برای م ال:نک: د 2

J.-L. AUTIN, « Réflexions sur l’usage de la régulation en droit public », in M. 
MIAILLE (dir.), La régulation entre droit et politique, L’Harmattan, « Logiques 
juridiques », 1995, p. 43-55. 43 et s ; J. CHEVALLIER, « De quelques usages du 
concept de régulation », in M. MIAILLE (dir.), La régulation entre droit et 
politique, op. cit., p. 71 et s. ; M.-A. FRISON-ROCHE et « Les différentes 
définitions de la régulation », in « La régulation : monisme ou pluralisme ?, LPA n° 
82 du 10 juillet 1998 ; N. DECOOPMAN, « Peut-on clarifier le désordre ? », in Le 
désordre des autorités administratives indépendantes. L’exemple du secteur 
économique et financier, PUF, CEPRISCA, 2002, p. 15 et s., spéc. p. 20 ; A. 
LAGET-ANNAMAYER, La régulation des service publics en réseaux. 
Télécommunications et électricité, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 2 ; C. 
CHAMPAUD, « Régulation et droit économique », RIDE 2002, p. 23, spéc. p. 34 ; 
M. LOMBARD, « À la recherche de la régulation », op. cit., p. 289 ; du même 
auteur, « Institutions de régulation économique et démocratie politique », 
AJDA2005, p. 530, spéc. p. 531. 
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ریزی و مداخله و کنترل حداقلی )در ص ورت نی از(    سیستمی با برنامه درون خودتنظیمی

ش ده ب رای    ه ا و اه داف ازپ یش تعی ی      ، امکان تحق ق برنام ه  3ماشینی های سیستم در
 ه ای  از ط رف دیگ ر، در سیس تم    نمای د؛  ح د زی ادی ف راهم م ی    خروجی سیستم را تا 

 تب ع  و ب ه  بینی، پیش نسبتاً غیرقابل ویژه انسانی( به دلیل وجود متغیرهای )به 4حیات ذی
ه ا و اه داف و ی ا     سیستمی متناسب با برنام ه  درون نداشت  از خودتنظیمی اطمینان آن

ای  ،   بر اسی و بنیادی  استد افزونهای اس کارایی مناسب آن، تنظیم سیستم دارای تفاوت
های انسانی با عنایت به وجود نگاه ایدئولوژیک در رفتار اجزا و انتخاس الگ وی   در سیستم

ه ای   ه ا، خروج ی   کمی و کیفی در ادارة سیستم، و نیز عدم تعی  و تغییرات ای دئولوژی 
 مورد انتظار سیستم بسیار وسیع و متنو  خواهد بودد

 ه ای فاق د حی ات ب ه     از سیس تم  مفه وم  ای    تسری شوالیه، نظر از به عبارت دیگر،
، Chevallierاس ت )  خ اص  ای دئولوژیک  نگ اه  ن وعی  متض م   حیات، دارای های سیستم
جامع ه و   یک به حقوقی -سیاسی جامعه و نظام یک از خود نوبۀ به که (727، ص 2119
 اقتص ادی  و سیاس ی  اعی،اجتم های تفاوت به عنایت با بنابرای ، استد متفاوت دیگر نظام
 گ ری  تنظ یم  از متنو  و متفاوت های برداشت وجود مختلف، های نظام میان در حقوقی و
 استد طبیعی کامالً گری تنظیم ابزارهای و ها روش انتخاس اجزا، حیث از

توان د   های مصنوعی و فاقد حیات که می گری در سیستم اساس، برخالف تنظیم برای 
ای ازی  یش  خودک  ار و سیس  تماتیک )خ  ودتنظیمی( براس  اس برنام  هص  ورت نس  بتاً  ب  ه

ویژه انس انی، وج ود ی ک     های زنده، به شده و یک کنترل حداقلی باشد، در سیستم تعیی 
مکانیزم خودتنظیمی طبیعی برای حفظ فعالیت منظم و متعادل،  م  حفظ پیوس تگی  

ری از مواقع نی از ب ه دخال ت    و همبستگی میان اجزا )افراد در جامعه(، کافی نبوده، بسیا
 د5عامل بیرون سیستمی برای اصال  خطاها و انحرافات احتمالی کامالً  روری است

                                                           
های  تواند قابل مقایسه با خودتنظیمی در طبیعت باشد؛ اراکه در سیستم خودتنظیمی ماشینی نمید   3

ها وابسته به عامل خ ار    ها و همچنی  فعالیت منظم آن کار افتادن آن ها و به ایجاد سیستم ماشینی
از سیستم بوده؛  م  اینکه ممک  است نیاز به ترمیم و اصال  سیستم نیز در جریان فعالیت و برای 

 تداوم آن وجود داشته باشدد
 ک:دحیات ن های ذی برای تاریخچۀ ورود ای  اصطال  در سیستمد   4

G. CANGUILHEM, « La formation du concept de régulation biologique aux XVIIIe 
et  XIXe siècles », Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la 

vie, Librairie philosophique J. Vrin, 2e éd., revue et corrigée, 2000, p. 81-82. 
انسانی را از مصادیق بارز  های حیاتی زندة غیر های ماشینی، سیستم شاید بتوان در کنار سیستمالبته د   5

ه ای  گی اهی و ج انوری ک ه در      ها و ارخه خود تنظیمی نسبتاً کامل تلقی نمود؛ مانند اکو سیستم
ص ورت م نظم و متع ادل  در راس تای کارکرده ای       های بشری ب ه  نظم طبیعی خود و بدون دخالت

های طبیعی و م نظم برخ ی اج زای  جه ان      ای ، شاید حرکت بر کنندد افزون ی خود حرکت میغریز
ه ا و   هستی را نیز بتوان مشمول ای  خودتنظیمی کامل دانست )برای م ال فعالیت و جایگاه س یاره 

 ای(د ستارگان نسبت به یکدیگر و ایجاد شب و روز و گرما و سرما  به شکل منظم و دوره



 9313ستان زم وپاییز ، 2، شمارة 5مطالعات حقوق تطبیقی، دورة  036
 

درواقع، در یک نگاه کالن، ای  هم ان مب دگ گ ذار از و  عیت طبیع ی ب ه و  عیت        
و یا با منش أ غی ر آن( اس تد ب ه عب ارت       -اجتماعی  -تباری و قانونی )ناشی از قرارداداع

جود اینکه مکانیزم خ ودتنظیمی و طبیع ی ممک   اس ت بتوان د ت داوم ن وعی        دیگر، باو
فعالیت منظم در جامعۀ انسانی را درپی داشته باشد، اما نخس ت اینک ه الزام اً متع ادل و     

ت وجهی ب ه    موزون با حفظ همبستگی و پیوستگی در اجزای جامعه نخواهد بود؛ دوم، بی
آن شناسایی و رعایت برابر ای  شأن برای هم ۀ   هایی مانند کرامت انسانی و به تبع مؤلفه
توان د دوام یاب دد ای       ها در جامعه )یعنی همۀ اجزای سیستم( در درازم دت نم ی   انسان

ای است که مداخلۀ دولت به عنوان نهاد مشرو  ب رای تنظ یم مزب ور مط ر       همان نقطه
اسی و اقتص ادی ک ه   داران لیبرالیسم سی گونه که خواهیم دید، طرف گرددد البته همان می

قائل به دولت حداقلی و عدم مداخلۀ )و یا مداخل ۀ ح داقلی( دول ت هس تند، ب ا ان ی        
تحلیلی موافقت ندارند و لزوم حضور دولت را بیشتر بر اس اس   رورت حف ظ حق وق و     

داران رویک رد   توان گفت حت ی ط رف   نمایندد باوجودای ، می های فردی توجیه می آزادی
ه ا و ابزاره ای مداخل ه ب ه نق ش       حداقلی و کیفت متف اوت در ش یوه  اخیر نیز با کمیت 

 نمایندد   نظارتی دولت اذعان می

 گری حقوقی پیدایش تنظیم
وی ژه در خص وص نهاده ای     ها و نهاده ای حق وقی، ب ه    دیدهپدر شناخت دقیق و عمیق 

ه ای   گری، تحلیل مفه ومی و توج ه ب ه برداش ت     یچیده مانند تنظیمپحقوقی نوظهور و 
ه ا و عل ل و عوام ل     ویژه با بررسی خاس تگاه  تلف از یک مفهوم و سیر تحوالت آن، بهمخ

 ای ایفا نمایدد کننده تواند نقش تعیی  گیری و ایجاد و شناسایی آن، می شکل

 گری حقوقی . مفهوم تنظیم1
گ ری ب ه عن وان ی ک نه اد حق وقی مس تقل از         با تردیدهایی که نسبت به وجود تنظیم

رس ش اساس ی  قاب ل ط ر      پ، یک 6گردد های سنتی دولت مطر  می مأموریتوظایف و 
گری به عنوان یک تأسیس جدید حقوقی دارای ا ه وج وه تم ایزی     است: حقوق تنظیم

                                                           
 صوص نک:در ای  خد  9

Talec M., La régulation existe-t elle?-
)www.academia.edu/835598/La_r%C3%A9gulation-en-droit-administratif ( . 

http://www.academia.edu/835598/La_r%C3%A9gulation-en-droit-administratif
http://www.academia.edu/835598/La_r%C3%A9gulation-en-droit-administratif
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های کالسیک حقوق و دولت، یعنی تأمی  نظ م و امنی ت و    نسبت به کارکرد و مأموریت

 ب ه  گ ری  اسخ، باید تنظ یم پها و برقراری برابری و عدالت است؟ در  حفظ حقوق و آزادی
 اداری، از و عم  ومی حق  وق نس  بت ن  و را در و ب  ه خ  اص حق  وقی تأس  یس ی  ک عن  وان
 آن تفکیک نموددو کالسیک  عام مفهوم در حقوقی گری تنظیم
گری حقوقی همان کارکرد و نقش حق وق مو  وعه اس ت ک ه      تنظیم عام، مفهوم در

های خود را در مدیریت و ادارة امر عم ومی اعم ال    دولت از طریق آن وظایف و صالحیت
 ب ازیگران  می ان  رواب ط  تنظ یم  و ام ور  دول ت  برداش ت،  ای  در دیگر، عبارت بهد کند می

 و  ع  گ ذاری،  ق انون  کالس یک  وابزاره ای  ه ا  ش یوه  از س تفاده ا با را مختلف های عرصه
 و ق وانی   نق    هنگ ام  مجازات به حکم یا و قضایی شبه یا قضایی اختالف حل مقررات،
 کندد را ساماندهی می مقررات
با کم و کیف خاص از  جدیدی پارادایم ،7خاص مفهوم در حقوقی گری تنظیم اما
 که اجتماعی است حیات مختلف های بخش در روابط طبیعی نظم در دولت مداخلۀ
 دولت مداخلۀ و حدود و ثغور اقتصاد، و دولت رابطۀ و نسبت تعیی  خصوص در نخست

 بهد است طر  قابل دولت نظریۀ یک عنوان به  امروزه و گردید، مطر  آزاد بازار حوزة در
 خاص الگوی یک گری به عنوان یک تأسیس خاص حقوقی ناظر بر تنظیم دیگر، عبارت
در ای  نگاه و  داست ابزارهای خاص و ها روش از ای مجموعه طریق از عمومی امور ادارة

 شود:  گری در مفهوم عام دیده می نظریۀ نو، سه تفاوت عمده و بنیادی  نسبت به تنظیم

  بر حضور بخش خصوصی )اعم از شهروندان و   از حیث بازیگران ای  عرصه، افزون

گری با ایجاد  نهادهای غیردولتی صنفی و دددد(، حضور دولت و اجزای آن در امر تنظیم

 های عمومی و اداری مستقل از قوة مجریه دستخوش تحول جدی شده استد  نهاد

  مفهوم خاص، تنها حقوق سخت )اعم از گری در  از نظر نظام حقوقی حاکم بر تنظیم

قوانی  و مقررات و تصمیمات اداری و قضایی( قواعد بازی را تعیی  نکرده، بلکه 

 حقوق نرم نیز جای خود را در ای  عرصه باز نموده استد

  گری نیز اوالً تنو  و تک ر بسیاری در  ها و ابزارهای تنظیم درنهایت، از حیث شیوه

ها و ابزارهای تنظیم از تشویق و  اً یک سیر صعودی برای شیوهنظر گرفته شده، و ثانی

                                                           
 گری حقوقی نک: برای بررسی تفضیلی در خصوص تنظیم د 6

Modern F., et Marcu G., Droit de la régulation (2 Toms), Harmattan, 2005 ;  De 
Rambaud R., L’institution juridique de régulation, Harmattan, 2013. 
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های سخت در صورت رعایت نکردن قوانی  و  تحریک به خودتنظیمی تا مجازات

 مقررات حاکم تعیی  شده استد
 متف اوتی  و متعدد محتوای با حقوقی ادبیات یادشده در باوجود ای  تفکیک، اصطال 

 حق وقی  نظ ام  به حقوقی نظام یک از همچنی  و حقوقی نظام یک درون در مورد حسب
 ای  ،  ب ر  افزوند است معنایی تعدد یادشده دارای لفظ دیگر، عبارت به رودد کار می دیگر به
 است؛ نشده روش  واحد و مانع و جامع نحو به معی ، و و طور کامل به آن قلمرو و محتوا
 مداخل ۀ  اگ ونگی  از خاصی و عیت بر مبتنی و دولت نظریۀ یک به ناظر مفهوم ای  گاه

 اجتم اعی  حی ات  شئون و ها حوزه همۀ در بعضاً و تجاری، و اقتصادی امور ادارة در دولت
 خ اص  عم ومی  نهاده ای  برخ ی  در کار رفته به مکانیزم و روش یک منزلۀ به گاه است، و

 مراج ع  فرانس ه،  در ی ا  و اداری مس تقل  های امریکا، آژانس متحدة ایاالت برای م ال در)
 ی ا  قض ایی  ش به  ه ای  صالحیت برخی خصوص در گاهید است( عمومی و اداری مستقل
خ اص، و ی ا بعض اً ب ه عن وان و  ع        ه ای  نهاد برخی به متعلق یا و عمومی تقنینی شبه

گون ه   البت ه هم ان   دشود می استفاده از آن گذاری( مقررات مادون قانون )اصطال  مقررات
ه ا و ابزاره ای    ها ناشی از گس تردگی و تن و  و تع دد ش یوه     که خواهیم دید، ای  تفاوت

 ها قابل اطالق استد برداشت  گری بر همۀ ای  گری بوده و تنظیم تنظیم
ان دد   ه ای اقتص ادی دانس ته    گری حقوقی را محدود به حوزه برخی نویسندگان تنظیم
ی ک  »گ ری عب ارت اس ت از     دان فرانسوی، تنظیم وشه، حقوقبرای م ال از نظر دیدیه تر

مأموریت اداری خاص، با هدف منفعت عم ومی و متض م  عمل ی از ق درت عم ومی ب ا       
گ ری   اساس، از آن به عن وان تنظ یم   همی  (د بر95، صTruchet ،2111« )مو و  اقتصادی

ت ر،   ک نگاه کالنشود؛  م  اینکه در ی  اقتصادی که ناظر به همی  محدوده است یاد می
نیز در ادبیات ای  حوزه کاربرد داردد  (Régulation socialeگری اجتماعی ) اصطال  تنظیم

درواقع به اعتبار زوایای دید مختلف )برای نمونه از حیث نو ، آث ار و ی ا قلم رو مو  و      
 درود کار می تنظیم( اصطالحات متفاوتی به

                      ی از مشکل به انتخاس معادلدر ادبیات حقوقی فارسی ای  حوزه، شاید بخش
  رارگیری لفظ مشت ک اشی از به ر ن گردد؛ مشکلی که شاید بیشت فارسی ای  مفهوم باز

Regulation  در ادبیات حقوقی « گری تنظیم»و « گذاری مقررات»دو مفهوم برای
 آثار برخی نویسندگان، در« گذاری مقررات» فارسی معادل انتخاس انگلیسی باشدد شاید

 Regulation عام معنای براساس که بوده انگلیسی در آن الفظی تحت ترجمۀ از ناشی
 کلمۀ گذاری مقررات برای زبان فرانسه در که است درحالی شده استد ای  انتخاس
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ای   خاص قلمرو و مفهوم به عنایت با درواقع، درود می کار به Réglementation مستقل
 ادارة در دولت دخالت و ورود خاص روش و الگو یک عنوان به و عمومی، حقوق در مفهوم
 در عام مفهوم در) قاعده و ع عنوان به «گذاری مقررات» ها، بخش برخی در عمومی امور
 -قانون مادون قواعد و ع خاص مفهوم در و آن، مادون مقررات یا و قانون قالب

 و ها ابزار یا ها تکنیک و ها مکانیزم از یکی عنوان به تنها -مقررات اصطالحاً
 نظر به بنابرای ، رودد کار می به ها از سوی دولت گری( )تنظیم  Régulationهای روش
 دباشد نظر مورد مفهوم و معنی برای مناسبی معادل گذاری مقررات اصطال  رسد نمی

 به) «گر تنظیم» و «گری تنظیم» فارسی اصطالحات گفته، انتخاس براساس مطالب پیش
 و Régulationدر انگلیسی و Regulatorو   Regulationاصطالحات معادل عنوان

régulateur گذار مقررات نهاد» و «گذاری مقررات » اصطال  از تر صحی  ،(در فرانسه »
 رسدد می نظر به

ه ای لفظ ی    ک ارگیری مع ادل   های زب انی و ب ه   رسد، صرف نظر از دشواری نظر می به
مختل ف ب رای ای   مفه وم، پراکن دگی و تن و  در       های  نامناسب و گاه نادرست در زبان

مفهوم و قلمرو و حدود و ثغور ای  مفهوم بیش تر ناش ی از توج ه و ی ا تأکی د ه ر نظ ام        
های حق وقی   حقوقی به یک بعد و داشت  زاویۀ نگاه خاص به آن در مقایسه با دیگر نظام

ل ف اقتص ادی و   ه ا از جه ات مخت   ه ای ای   نظ ام    نوبۀ خود متأثر از تف اوت  است که به
ه ا در   اجتماعی است که در نو ، الگو، کارکردها و همچنی  اگونگی اعمال و اج رای آن 

گرددد به سخ  دیگر، دلیل ای  پراکندگی و تنو ،  یک نظام سیاسی و حقوقی متجلی می
ه ای زب انی و    های متعدد از ی ک مفه وم، از ی ک س و از منظ ر تف اوت       و وجود برداشت

های مختلف، و از سوی دیگر، با عنایت به تف اوت   فاده شده در زبانهای لفظی است معادل
ت وان در س ه    ه ای یادش ده را م ی    های حقوقی و سیاسی قابل بررسی استد  تفاوت نظام

 بندی نمود: محور دسته

 گری، متأثر از تفاوت در نقش و  تفاوت در شدت و  عف مداخلۀ دولت در تنظیم

 از حداقلی تا حداک ری(؛جایگاه و کارکردهای دولت )یعنی 

 ستگی به دولت و گر و میزان واب های نهاد)های( تنظیم تفاوت در موقعیت و صالحیت

 یا استقالل از آن؛

 گری، اگونگی و  ها و ابزارهای تنظیم تفاوت از حیث تنو  و تک ر در شیوه

 هاد بندی استفاده از آن اولویت
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ه ا و   گری به هم ۀ ح وزه   شده، امروزه تنظیم ها و ابهامات یاد حال، باوجود تفاوت هر در

ه ای رای   در ادبی ات حق وق عم ومی       های حقوقی وارد شده و به یکی از گفتم ان  نظام

ای که شاید بتوان آن را ناشی از انعط اف   )اقتصادی( تبدیل شده استد گسترش و توسعه

در حال تغییر دائمی با حضور بازیگران  _مدرن ستپجامعۀ  ای  الگو دانست؛ انعطافی که

ش دت نیازمن د آن اس تد خ انم دلم اس       به _جدید در کنار دولت در ادارة حیات جمعی

 Doux et) رسش ک ه آی ا نرم ی و مالیم ت    پمارتی، استاد برجستۀ فرانسوی، با طر  ای  

mou)  و نامشخص بودن(Flou سپرهای بالی جوامع ،)گری  هستند، تنظیممدرن ما  ستپ

ارادوکس تعری ف  پ  (، و polyvalenceرا در سه کلمۀ آنارشی، تنو  و تخص ص و ک ارکرد )  

گری نوعی انارشی است؛ اراکه ای  جریان از یک نظام مبتنی  کندد از نظر وی، تنظیم می

ای با حض ور   هنجارهای حقوقی به سوی یک نظام شبکه بر منطق سلسله مراتب عمودیِ

دد و متنو  بدون معیار و ا اراوس مش خص در تعی ی  نق ش و جایگ اه      هنجارهای متع

گ ری دول ت )ب ا     ها در حرکت است؛ و عیتی که خود شاخصی از کاهش نقش تنظیم آن

گ ذاری، اداره و اج را و مداخل ۀ قض ایی(      ساختار و تشکیالت و ابزارهای کالسیک ق انون 

ه ا و   ودن ابزاره ا، ش یوه  گ ری دارای ویژگ ی ان د بع دی ب       ای  ، تنظ یم   بر استد افزون

ه ا از   ای مرک ب از ابزاره ا و ش یوه    گر است که مجموعه ها و کارکردهای تنظیم صالحیت

شودد در پایان نیز از نظر وی،  های اجرایی سخت را شامل می تحریک و تشویق تا  مانت

اردوکس مواج ه اس ت؛ اراک ه از ی ک ط رف رویک رد و س ازوکارهای        پ  گری ب ا   تنظیم

گذاری )در مفهوم عام یعنی توسل ب ه و  ع قاع دة     در جهت کاهش مقرراتگری  تنظیم

 -گ ذاری  ارلمان و یا دیگر مراج ع و مقام ات و دارای ص الحیت قاع ده    پحقوقی از سوی 

( است، اما در مقابل، با جریان ورود و حض ور هنجاره ای حق وقی و    -مادون قانون عادی

  ع قاع ده ) ق انون و مق ررات(،     بازیگران جدید،  رورت تنظیمات حق وقی از طری ق و  

 (دDemas-Marty ،9117گیرد ) ارادوکسیکال شکل میپحرکتی 

 گری حقوقی و سیر تحوالت آن . خاستگاه تنظیم2
کار رفته، دس تخوش تغیی رات    به ابزارهای و ها روش از آغاز تاکنون در قلمرو، گری تنظیم

 تحوالت آن، توجه ب ه دو یدایش ای  اندیشه و سیر پدر خصوص د قابل توجهی شده است
)مبتنی بر وجود دو نگاه متفاوت به دولت و جایگ اه و کارکرده ای آن(    جغرافیایی بخش
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 امریک ا و  متح دة  ای االت  یعن ی  گری، تنظیم خاستگاه یکی است؛ دارای اهمیت بیشتری

ه ای گ اه    گری در آن دارای تف اوت  که تنظیم (با تأکید بر فرانسه) ای قاره اروپای دیگری
 هاستد یدایش و از منظر رویکردها و روشپقابل اعتنا از حیث مبانی و دالیل 

  امریکا و تحوالت آن متحدۀ ایاالت در مفهوم پیدایش .2.1
 ب ا د دانس ت  ب ازار  اقتصاد حوزة در و 8متحدة امریکا در ایاالت باید را مفهوم خاستگاه ای 

 غلب ۀ  متح ده،  ای االت  در م9121 بح ران  ویژه به و بیستم قرن آغاز اقتصادی های بحران

 و نک ردن دول ت   مداخله بازار متضم  و اقتصاد امر بر کشور ای  در لیبرال رویکرد سنتی

 ن امرئی  دست کالسیک اندیشۀ براساس بازار و تنظیم حوزه ای  در آن حداقلی مداخلۀ یا

های طبیعی حاکم ب ر ب ازار( مح ل     واعد و ااراوس)خودتنظیمی بازار براساس ق اسمیت

 دگیرد مناقشه و تردید جدی قرار می

                    اقتص  اددان کین  ز، مین  ارد ج  ان ه  ای اندیش  ه ثیرأت   تح  ت و هنگ  ام، آن در

ب ا   دول ت   مداخل ۀ  اف زایش  به رئیس جمهور امریکا، مبادرت روزولت، امریکایی، مشهور

و ب رای ممانع ت از    ب ازار  و ایجاد تعادل در اقتصاد در نامرئی دست ناکارآمدی استناد به

 ک ه  درواق ع، هنگ امی   دانحرافات و سوء استفاده برخی از بازیگران از ای  موقعی ت نم ود  

 در سی دهۀ اواخر بحران در دولت مداخلۀ لزوم بر مبتنی 9روزولت اقتصادی نجات برنامۀ

 تصویب به سیاسی، و حقوقی های نشیب و فراز با درنهایت و گردید، مطر  متحده ایاالت

 دول ت  اختی ارات  و ها صالحیت انجامید، افزایش کنگره سوی از و های برنامه و ها سیاست

 وی ژه  اختی اراتی  اعطا و یک سو از ایاالت به نسبت( فدرال عمومی نهادهای و قوا) فدرال

 د داشت پی در  سوی دیگر از راتجاری  و اقتصادی خصوص  به امور تنظیم در مجریه قوة به

                                                           
 در ای  خصوص نک: د 7

Du Marais B., Droit public de la régulation économique, Presses Sciences Po et 
Dalloz; 2004;P . 482. 

ت وان   م( م ی 9744ت ا   9725البته شایان ذکر است، در انگلستان نیز از اوائل قرن نوزدهم )ح د فاص ل    
 هایی از رویکرد دخالت دولت در یک حوزة تجاری آزاد را مشاهده نمودد در ای  خصوص نک: نشانه

McLean Lain., The origin and strange history of regulation in the UK: three case 
studies in search of a theory 
(http://www.nuffield.ox.ac.uk/politics/papers ). 
9. New Deal. 
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 عن وان  ب ا  ه ایی  نه اد  تأس یس  ب ا  اقتص اد  در دول ت  مداخل ۀ  ابعاد تری  مهم از یکی
 در ای االت متح دة امریک ا ب رای     10(Independent agenciesاداری ) مس تقل  ه ای  آژان س 
 ای    پی دایش  دیگ ر،  عب ارت  ب ه د 11ب ود  بازار عرصۀ بازیگران فعالیت بر نظارت و کنترل
راهکارهای خ ودتنظیمی   و راهبردها ناکارآمدی پی در حلی راه جستجوی باید را اندیشه

 .نم ود  تلق ی  ح وزه،  ای  در دولت مداخلۀ لزوم رویکرد با مبتنی بر اندیشۀ دست نامرئی،
 و در پ ی آن  گ ری  ج دی و عین ی تنظ یم    آغ از  نقط ۀ  را مقطع ای  بتوان شاید درواقع،
 ام ر،  ای    عین ی  نتای  و آثارد دانست گر تنظیم های حرکت به سوی دولت زمینه پیدایش
 ای    در رواب ط  و ه ا  فعالی ت  بر نظارت برای اداری مستقل های آژانس و ها نهاد گسترش
 زی ر  نهاده ای  و ه ا  وزارتخان ه ) کالس یک  اداری و دولت ی  ه ای  نه اد  از مستقل ها، حوزه

                                                           
  independant regulatory commissions ی ا   regulatory agencies اصطالحات دیگری ا ون  د 91

زیرمجموعۀ قوة مجریه محسوس شده، نوعاً ها  رودد باوجود اینکه ای  آژانس کار می ها به نیز برای ای  نهاد
ه ا عم ل    ه ا و وزارتخان ه   مس تقل از دیارتم ان   گ ردد، ام ا   جمهور نصب می وسیلۀ رئیس ها به رؤسای آن

توان ای  و عیت را با عدم تمرکز فنی در ااراوس عدم تمرک ز اداری و رابط ۀ    عبارتی، می نمایندد به می
ه ا   تری  ای  آژانس جمهور مقایسه نمودد از مهم وة مجریه و رئیسها و ق نظارتی قیمومیتی میان ای  نهاد

 های زیر اشاره نمود: توان به نمونه می
Central Intelligence Agency (CIA) ; Commodity Futures Trading Commission 

(CFTC); Environmental Protection Agency (EPA); Federal Communications 

Commission (FCC); Federal Election Commission (FEC) ; Federal Energy 

Regulatory Commission (FERC); Federal Maritime Commission (FMC) ;Board of 

Governors of the Federal Reserve System ; Federal Retirement Thrift Investment 

Board (FRTIB) ; Federal Trade Commission (FTC) ; General Services 

Administration (GSA).; International Trade Commission (ITC) ; National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) ; National Archives and Records 

Administration (NARA); National Labor Relations Board (NLRB) representative.; 

National Transportation Safety Board (NTSB) ; Nuclear Regulatory Commission 

(NRC) ; National Science Foundation (NSF); Securities and Exchange Commission 

(SEC) ; Postal Regulatory Commission (PRC) ; Selective Service System (SSS); 

Small Business Administration (SBA); Social Security Administration (SSA);  

Surface Transportation Board (STB)د  
های مستقل از اواخر قرن ن وزدهم تش کیل ش ده ک ه در واق ع، در       گفتنی است، برخی از ای  آژانسد99

ز اج زای کالس یک دول ت ف درال ب ر      راستای مداخلۀ حداقلی دولت  با سازوکار و تش کیالت مس تقل ا  
 Interstate Commerceت وان ب ه ایج اد    کرده استد برای م ال م ی  هایی اون تجارت نظارت می حوزه

Commission  ک ه بع دها    اشاره نم ود  م9776درSurface Transportation Board.    آن ج ایگزی
 گردیدد 

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Commodity_Futures_Trading_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Environmental_Protection_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Communications_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Communications_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Election_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Energy_Regulatory_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Energy_Regulatory_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Maritime_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System#Board_of_Governors
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System#Board_of_Governors
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Retirement_Thrift_Investment_Board
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Retirement_Thrift_Investment_Board
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Trade_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Services_Administration
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Services_Administration
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_International_Trade_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Archives_and_Records_Administration
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Archives_and_Records_Administration
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Labor_Relations_Board
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Transportation_Safety_Board
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Regulatory_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Securities_and_Exchange_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/Postal_Regulatory_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/Selective_Service_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Small_Business_Administration
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Security_Administration
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_Transportation_Board
http://en.wikipedia.org/wiki/Interstate_Commerce_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/Interstate_Commerce_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/Interstate_Commerce_Commission
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surface_Transportation_Board
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راهبرد و  م ابه به توانست نمی مداخله البته ای د بود( ربط ذی های حوزه در ها آن مجموعۀ

 دول ت  بود الزم بنابرای د باشد آن قواعد بازار خودتنظیم و یا جایگزی  راهکاری در مقابل
دولت، در کنار و  دخالت کالسیک های مکانیزم و ها نهاد از مستقل و شکل غیرمستقیم به

ه ا   ر برخ ی ح وزه  د بازار تنظیم مسئولیت امر، آغاز در ای  نهادها .نماید ورود مکمل آن
 بسیاری در آن دنبال به های ایجاد شده در حوزة بورس و یا غذا و دارو، و مانند کمیسیون

 عهده گرفتد   دیگر را به های حوزه
 ای    در دولت دخالت لزوم پذیرش و شناسایی منزلۀ به یک سو از تمهید ای  درواقع،

( مستقیم) دخالت مخالفان های حساسیت و مالحظات رعایت با دیگر سوی از و بود، امور
 تلق ی  از جل وگیری  همچن ی   و اقتص ادی،  ه ای  لیبرال یعنی تجارت، و اقتصاد در دولت
 ها آژانس ای  استقالل به استناد با) ایالتی های دولت به نسبت فدرال دولت گرفت  قدرت
 ت وجهی  قاب ل  ح د  تا را آن پذیرش شانس( آن کالسیک اجزای فدرال و دولت به نسبت
 و کم ی  اف زایش  ب ا  ه ا  نه اد  ای    نق ش  و نی ز جایگ اه   بعد های دهه در .داد می افزایش
 هم راه  نظ ر  م ورد  ه ای  ح وزه  امور بر نظارت و هدایت در ها آن اقتدارهای و ها صالحیت

برای  12«حکومت اداری»گردد؛ تا حدی که در ایاالت متحدة امریکا برخی از اصطال   می
 کنندد  گر دولت در امور استفاده می تبیی  نقش و جایگاه مداخله

 گرفت  قدرت با زمان هم) ها نئوکالسیک گرفت  قدرت و سفید کاخ به ریگان ورود با
 حداقلی مداخلۀ و حداقلی دولت رویکرد) نئولیبرال های آموزه تحت و( انگلستان در تاار
ای   ،61 دهۀ در دولت مداخلۀ از ناشی اقتصادی های بحران و نامطلوس آثار و آن(،

 به و گری تنظیم های شیوه و قلمرو، ابزارها تعدیل به و گرفت قرار تردید محل و عیت
های نو  شدد باوجودای ، لیبرال منجر حوزه ای  در دولت دخالت تعدیل آن تبع
اکه شکست توانستند مانند پیشینیان خود تنها به دست نامرئی اکتفا کنند؛ ار نمی

کفایت دست نامرئی از یک  های خودتنظیم بازار و بحران اقتصادی ناشی از عدم  مکانیزم
تری نسبت به  های اقتصادی و مالی و به تبع آن، اجتماعی، نگاه معتدل ها سو و بحران

 نمودد حضور و اگونگی مداخلۀ دولت در بازار را اقتضا می
                                                           

12. Etat administratif 

مجموع ه مق االت هم ایش    ) ظارت بر تص میمات اداری در امریک ا  یاوری اسداهلل، ن :در ای  خصوص نک
 (، ترجمۀ مقاله9376 ،دیوان عدالت اداری

Parker R-W., Du Controle du Pouvoir Administratif aux Etats-Unis, AJDA 1999, no 
10Jaumel L.,L’ Etat administratif et libéralisme, Une histoire française, Fondation 
pourl’innovationpolitique,2009 
(http://www.wikiberal.org/images/a/a7/DT_Etat_administratif_et_liberalisme.pdf ). 
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 آث ار  و بازار خودتنظیم نظام های کاستی از هیآگا با ها اساس، نئولیبرال شاید برهمی 
 و راهب رد  ارائ ۀ  ل زوم  پ ذیرش  ب ا  و ب ازار  خودس اختۀ  و طبیع ی  نظ م  به اکتفا نامطلوس

 البت ه  ب ازار،  در دول ت  مداخل ۀ  ل زوم  ب ه  نماید، جبران را آن های کاستی که راهکارهایی
 تش ویق  و ترغی ب  ب ا ) غیرمس تقیم  دخال ت  و ب ازار  خ ودتنظیمی  محوری ت  با همچنان
 عرص ۀ  ب ازیگران  هم ۀ  من افع  ب ه  توج ه    م   رقابت، و بازی قواعد رعایت به بازیگران
 ب ا دخال ت   یعن ی  ب ازار،  درون ی  ناکارآم دی  و لزوم مواقع در دولت جانشینی و( مربوطه
 در گ ری  تنظ یم  دیگ ر،  عب ارت  ب ه د نماین د  م ی  اذع ان  راهکار آخری  عنوان به مستقیم
تنظیم بازار مبتنی بر اصل خودتنظیمی است؛ با ای  تفاوت که  لیبرال هم نئو های اندیشه

در تنظیم بازار، اگراه اصل بر حاکمیت مکانیزم خودتنظیمی ب وده، ام ا امک ان مداخل ۀ     
دول  ت در ب  ازار وج  ود داردد البت  ه اس  تفاده از ابزاره  ای مداخل  ۀ دول  ت اوالً در ص  ورت 

ه ا و ابزاره ای    ی میسر است، و ثانیاً استفاده از شیوهتنظیم ناکارآمدی یا عدم کفایت خود
خار  از سیستم باید از دخالت حداقلی دولت آغاز )مانند تشویق به رعایت برخی قواع د  

ویژه از طریق حقوق نرم( شود و در صورت نداشت  تأثیر یا عدم  از سوی بازیگران بازار، به
آور  ک ری دولت از طریق ابزارهای الزامها و ابزارهای متضم  دخالت حدا کفایت، به شیوه

های متناسب با اهداف ایجاد تعادل در ب ازار و رعای ت من افع     کالسیک )تعیی  ااراوس
ه ا در   های اجرایی مناس ب در ص ورت نق   آن    نظر و  مانت همۀ بازیگران عرصۀ مورد

 د13بینجامد قوانی  و مقررات(

 اروپا حقوقی در گری . تنظیم2.2
د یافته است رشد و گرفته شکل متفاوتی اقتصادی -سیاسی بستر در اروپا در گری تنظیم
 ود وج ا ی اقتصادی رالیسم لیب سنت انگلستان، در جز به اروپا، در امریکا، برخالف

            باوجود فرانسه در که جایی تا بود؛ شده تعدیل بسیار یا و نداشت خصیش
             بتوان شاید تجارت و اقتصاد حوزة در سیاسی، لیبرالیسم پذیرش و شناسایی
 کشورهای دیگر در اینکه  م  داشتد غلبه سوسیالیستی اقتصاد از نوعی حدی تا گفت
 زیر دولت حداک ری مداخلۀ امریکا، در اقتصادی بزرگ بحران با زمان هم اروپایی، بزرگ
                 اسپانیا و ایتالیا آلمان، در ها فاشیست و ها نازی پوپولیستی شعارهای پوشش
                       اقتصادی لیبرالیسم نابالغ موجودیت رفت  بی  از به جامعه، و کشور نجات برای

                                                           
ه ای   ویژه و عیت آن در ایران ن کد: ش مس عرف ان، مب انی و م دل      در خصوص خودتنظیمی و به  93.

 د9313خودتنظیمی با تأکید بر نظام حقوقی ایران، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 
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                              جهانی دوم جنگ از پس ای ، بر افزوند 14منجر گردید کشورها ای  در
 دولت مداخلۀ لزوم قدرتمند، خصوصی بخش نبود در اروپا، از بزرگی های بخش ویرانی و
            ها آن به خصوصی بخش نوعی به که هایی تصدی و عمومی خدمات ارائۀ در
 و بیشتر ها، بخش از بسیاری کردن ملی طریق از و رفاه دولت لوای زیر در پرداخت، می

 .شد بیشتر
 منظ ر  سه از باید داد رخ گری تنظیم حوزة در فرانسه ویژه به و اروپا در آنچه بنابرای ،
 برخی در خصوصی بخش جنگ، از پس درواقع،د شود بررسی نهادی و مو وعی تاریخی،
 بح ران  دالیل به را فعالیت امکان یا و بود رفته میان از کامل طور به یا کشورها و ها حوزه

 یادش ده  ه ای  بحران آثار و نتای  خود که مالی و انسانی منابع نبود و اجتماعی اقتصادی،
 عم ومی  خ دمات  و ه ا  س رویس  ارائ ۀ  و امور در دولت مداخلۀ و حضور  رورت و بودند،
 ام ور  امنی ت،  و نظ م  حف ظ  مانن د ) دول ت  ذات ی  و سنتی کارکردهای و وظایف از فراتر

 از بس یاری  ش دن  مل ی  ب ه  خ ود  نوب ۀ  ب ه  و ش د  احس اس  شدت هب( خارجه امور دفاعی،
 رف اه  دولت اندیشۀ پیدایش عبارت دیگر، گردیدد به منتهی خدماتی و های تولیدی بخش

 ورود دوم، جه انی  جن گ  از پ س  ویژه به دولت، کارکردهای و حجم در پی آن، افزایش و
                         ح  ذف درنهای  ت و انحص  ار ایج  اد ب  ه گ  اه ک  ه رقی  ب و ب  ازیگر عن  وان ب  ه دول  ت
                            انجامی  د،    رورت ایج  اد نهاده  ایی را ب  ه     خصوص  ی بخ  ش ت  دریجی ی  ا س  ریع

ه ا ک ه در    ت ری  ای   نه اد    نمودد از مه م  مستقل از بازیگران و رقبا توجیه می عنوان داور
                                 )ی   ا عم   ومی( ه   ا ب   ا عن   وان مراج   ع اداری  ن   وعی از آن حق   وق فرانس   ه ب   ه 

                          ، ب  رای م   ال  ش  ود  ی  اد م  ی   15(Autorités administrativeindépendantes) مس  تقل

                                                           
 :تفضیلی به و عیت لیبرالیسم اقتصادی در ارویا نکبرای نگاهی   94.

Nemo Ph. Et Petitot J., Histoire du liberalisme en Europe, PUF, 2006. 
 .نهاد رسید 41ها به  تعداد آن 2111در سال   95.

Talec M., Op. Cit. 

 در فرانسه اشاره کرد: گران یا رگالتورها تری  تنظیم برای م ال می توان به نهادهای زیر به عنوان مهم 
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA); Commission d'accès aux documents 
administratifs (CADA); Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ; Haute 
autorité pour la transparence de la vie publique ( HATVP) ; Autorité de contrôle des 
nuisances aéroportuaires (ACNUSA) ; Commission nationale des comptes de 
campagne et des financements politiques ; Autorité des marchés financiers (AMF) ; 
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) ; Autorité 
de régulation de la distribution de la presse (ARDP) ; Autorité de la concurrence 
(anciennement Conseil de la Concurrence) ; Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes (ARCEP) ; Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) ; Commission des infractions fiscales ; 

 های مشورتی هستند؛ مانند: البته برخی از ای  مراجع تنها دارای صالحیت
Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) ; Commission 
nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH; 

http://www.csa.fr/
http://www.cada.fr/
http://www.cada.fr/
http://www.cada.fr/
http://www.afld.fr/
http://www.acnusa.fr/
http://www.acnusa.fr/
http://www.cnccfp.fr/
http://www.cnccfp.fr/
http://www.amf-france.org/
http://www.ardpresse.fr/
http://www.ardpresse.fr/
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/index.php
http://www.arcep.fr/
http://www.arcep.fr/
http://www.asn.fr/
http://www.asn.fr/
http://www.asn.fr/
http://www.cncdh.fr/
http://www.cncdh.fr/
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               Conseil de la concurrence) ت وان ب ه ش ورای رقاب ت )     در ح وزة ب ازار و تج ارت، م ی    
     د16اشاره کرد

 رسیدن قدرت به با ویژه به و م9171 دهۀ در رویکرد و جهت ای  باوجودای ،
 دولت های اندیشه و زمان با ایاالت متحدة امریکا( انگلستان )تقریباً هم در ها نئولیبرال
 غربی اروپای در تدری  به و یافت تغییر دوباره اقتصاد، در نکردن دولت مداخله و حداقلی

 مختلف های بخش سازی خصوصی های نهضت گیری شکل به اروپا همۀ در سپس و
 آن مداخلۀ و تجارت و اقتصاد در دولت سهم کاهش آن، تبع به و خدماتی و تولیدی

 بخش مدیریت خصوص در نوی  دولتی مدیریت نظریۀ با که و عیتی منجر شد؛
 عمومی بخش ادارات در خصوصی مدیریت راهکارهای و الگوها از استفاده با خصوصی

 همراه( داشت درپی را دولتی بخش در انسانی نیروی و کارکردها حجم کاهش که)
 .گردید

گ ری در ای االت    در پایان ای  بخش، نکتۀ بسیار مهم و کلیدی در در  تفاوت تنظیم
ای را ش اید بت وان ناش ی از تف اوت در خاس تگاه و بس تر        متحدة امریک ا و اروی ای ق اره   

گری در مفه وم حق وقی خ اص     گیری آن در ای  دو جغرافیا دانستد درواقع، تنظیم شکل
د نخست محصول اقتضائات حض ور و مداخل ۀ دول ت در ب ازار     آن در ایاالت متحده را بای

ه ای اقتص ادی و    ی بح ران پ  آزاد مبتنی بر خودتنظیمی بازار در اوایل ق رن بیس تم در   
ای که البته بعدها با  قلم رو و ک م و    ها دانست؛ مداخله اجتماعی و جستجوی راه حل آن

تنظیمی را تح ت ت أثیر ق رار     دتر تا حد زیادی مکانیزم اصلی بازار یعنی خو کیف گسترده
 ها ای  مداخله تعدیل گردیدد لیبرال داد و یس از آن با پیدایش نو

های دولت رفاه( خ ود ب ه عن وان     خصوص تحت آموزه  ای، دولت )به ای قارهپاما در ارو
ه ای جه انی اول و دوم و    وی ژه در فاص لۀ جن گ    های اقتصادی و ب ازار، ب ه   بازیگر عرصه

شودد ای   رون د، ب رای نمون ه در کش وری        س از جنگ دوم، مطر  میپهای آغازی   دهه

                                                           
ش ایج اد  9376در س ال   44ه ای کل ی اص ل     شورای رقابت در ایران را که مطابق قانون سیاس ت  99.

ها با همتای فرانس وی خ ود    و صالحیت هایی که در ساختار و تشکیالت گردید، صرف نظر از تفاوت
گری در حوزة اقتصاد  گر تلقی نمودد البته با عنایت به اینکه تنظیم توان به عنوان یک تنظیم دارد، می

و بازار مسبوق به وجود بازار ازاد و رقابت است، در ایران به دلیل فقدان ب ازار رق ابتی و آزاد و نب ود    
گر و وجود نهادهای موازی در حوزة مو و  تنظیم، سخ  گفت   آزادی و استقالل، عمل نهاد تنظیم

رس دد در خص وص    نظر می گر )رگالتور( در مفهوم مضیق کلمه، دشوار به گری و نهاد تنظیم از تنظیم
 51گیری بازار آزاد رقابتی در ایران نک: شمس عرف ان، هم ان، ص   به دالیل عدم شکل نگاه تفضیلی 

 به بعدد
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های فعالیت اقتصادی و ب ه   های متعددی از حوزه مانند فرانسه، حتی به ملی شدن بخش

ایجاد انحصار و یا شبه انحصار در ب ازار منج ر ش د و دول ت در هیئ ت ب ازیگر و داور در       
طرف ی )ب ا دس تاویز     م نق  ش دید ب ی  تنظیم بازار حضور یافت؛ نقشی که در مظان اتها

سازی دوب اره و   زمان با خصوصی اساس، هم همی  حمایت از منافع عمومی( قرار گرفتد بر
، دولت نیازمند تغیی ر س ازمان و تش کیالت و    71تغییر رویکرد ادارة امور عمومی از دهۀ 

نها دول ت دیگ ر   ت شده، نه ها و ابزارهای مداخله استد به عبارت دیگر، با تحوالت یاد روش
ه ا و ابزاره ای ن و نس بت ب ه       بازیگر بازار نیست، بلکه به عنوان داور نیز از نهادها، ش یوه 
 ردازدد  پ ابزارهای کالسیک مداخله به تنظیم روابط در بازار می

ا تغییر در کم و پگری حقوقی در ارو گیری تنظیم توان نتیجه گرفت، شکل بنابرای  می
ی دایش  پمداخلۀ دولت در بازار بوده است؛ درحالی که در امریکا،  ها و ابزارهای کیف، نهاد
م ابه آغار مداخلۀ دولت در بازار استد البته بای د توج ه داش ت، ب ا تغیی ر       گری به تنظیم

س ازی و تغیی ر    های دولتی از طری ق خصوص ی   رویکرد و حرکت به سمت کاهش تصدی
ای   مفه وم در ه ر دو جغرافی ا      ای، ای ق اره پ  الگوهای مدیریتی در بخش عمومی در ارو

 هم نزدیک شده استد بسیار به

 نتیجه
امروزه، تحت تأثیر تحوالت بنیادی  در حیات بشری و مدیریت آن، و با ک اهش نق ش و   

ه ای غیردولت ی در ای   ام ر و تغیی ر       ها و افزایش نق ش ش هروندان و نه اد    اقتدار دولت
مدرنیت ه و ی ا    س ت پاز مدرنیته ب ه س وی   ها و ابزارها، ناشی از تحوالتی اون گذار  شیوه

مسئلۀ جهانی شدن، دیگر دولت به عنوان تنها عامل تنظیم امور عمومی مطر  نیس ت و  
ه ای غیردولت ی    ه ا و نه اد   عوامل و بازیگرانی خار  از دولت، یعن ی ش هروندان، انجم     

ر ه ا د  های مختل ف م ردم )مانن د نهاده ای حمای ت از حق وق و آزادی       متشکل از گروه
ها و عوامل محلی نس بت ب ه دول ت     های صنفی( در کنار نهاد های مختلف و یا نهاد حوزه

کنن ده   ه ایی گ اه تعی ی     مرکزی و همچنی  نهادهای فراملی در ادارة امور عمومی، نقش
گری حقوقی )در معنای جدی د آن( دیگ ر    توان گفت، تنظیم اندد به عبارت دیگر می یافته

دولت نبوده، در تولید هنجار حقوقی و ه دایت و ادارة ام ور   مسئله و صالحیت انحصاری 
عمومی، دیگر عوامل یادشده نیز )حسب مورد در سطو  مختلف و با اشکال، کم و کی ف  

 باشندد و اعتبار متفاوت( دارای نقش می

ها و ابزارها و نهادهای کالسیک مداخلۀ حکومت و دول ت در   ها، شیوه در کنار مکانیزم



 9313ستان زم وپاییز ، 2، شمارة 5مطالعات حقوق تطبیقی، دورة  060
 

گ ذاری، اج را و ام ر قض ا، اش کال و اب زار دیگ ری نی ز          ومی از طریق قانونادارة امور عم
بینی شده استد در ای  راستا، اشخاص حق وق عم ومی خ اص و مس تقل از دول ت       یشپ

گر یا رگالتورها(، مبتنی بر تحلیل اقتصادی بازار، با غلبۀ رویکرد لیب رال   های تنظیم )نهاد
-Laissez-faire, laissez-passez et laissezعم ل ) مداخله و ایجاد نک ردن م انع در    و عدم 

agir  در ص ورت  ش وند؛ یعن ی    و نزول ی ب ه ص عودی وارد م ی    بن دی اقتض ایی    ( و سط
-self ی  ا  Auto-régulationناکارآم  دی و ع  دم کفای  ت نظ  م طبیع  ی و خ  ودتنظیمی ) 

regulationد البت ه  17شوند میگر وارد عمل  دولتی، نهادهای تنظیم ( و مداخلۀ اشخاص غیر
های فرامل ی را نی ز    مداخلۀ نهادها و قوای کالسیک حکومت و دولت و حتی دخالت نهاد

نبودن مراحل قبلی، خواهیم داشتد شایان ذکر است،  در مراحل بعدی و در صورت کافی 
ت وان   باوجود اینکه در مفهوم عام همۀ عوامل و بازیگران یادشده در سطو  مختلف را می

تر گفت ه ش د، آنچ ه در     گونه که پیش گری تلقی نمود، همان گر و تنظیم تنظیمبه عنوان 
ه ای خ اص    ش ود، مرحل ۀ ورود نه اد    رداخته میپمفهوم خاص مورد نظر ماست و به آن 

 گر عمومی اما مستقل از اجزای وابسته به دولت استد  تنظیم
تی در بخ ش  ه ای رق اب   اداره و مداخل ه در دیگ ر ح وزه    با گسترش ای  الگوی خاصّ

عمومی، هم حقوق )عمومی و اداری( و هم دولت داار تغییرات اساسی نسبت به جایگاه 
انحص اری در   اندد بنابرای ، دول ت دیگ ر فع ال مایش اءِ     و کارکردهای کالسیک خود شده

عرصۀ ادارة امور عمومی نبوده، حقوق سخت نیز تنها ابزار در تنظیم و س اماندهی رواب ط   
ت، و بازیگران دیگر )در بخش خصوصی و بخش عمومی( و ابزاره ا  در حیات جمعی نیس

در  -های نو )سازوکارها و ابزارهای حقوق نرم( در کنار و به همراه دولت و حق وق  و شیوه
حضور مؤثر دارندد بر اساس ای  تحوالت و همچن ی  توس عه و تس ری     -هیئت کالسیک

ل شدن آن ب ه ی ک نظری ه در ادارة    های عمومی و تبدی گری از بازار به دیگر حوزه تنظیم
ه ای   امور عمومی و به تبع آن ایجاد تغییر و تح ول در جایگ اه و کارکرده ا و مأموری ت    

       گ ری حق وقی م ا را ب ه س مت ی ک نظری ۀ جدی د دول ت، یعن ی دول ت             دولت، تنظیم
 ، سوق داده استد18گر  تنظیم

                                                           
گری حقوقی مستلزم یک مقالۀ مستقل و تفضیلی  ها، ابزارها و سطو  تنظیم وهبحث در خصوص شی د 96

است که در اینجا به دلیل محدودیت در حجم مقاالت، امکان بحث مبسوط در ای   مو  و  وج ود    
 نداردد اما ای  مو و  متعاقباً در نوشتاری دیگر مو و  مطالعه قرار خواهد گرفتد

گ ر اس ت ک ه     های دولت تنظیم ای در خصوص مفهوم، جایگاه و ویژگی نگارنده در حال تهیۀ مقاله د 97
 زودی آماده انتشار خواهد شدد  به
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