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 عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت 
 1نوعی هستی اجتماعی  ۀمثابارچوب حقوق عمومی ایران به هدر چ

پناهالعابدین یزدانزین ، محمدجواد جاوید
 

 چکیده 

به  واقعیت  از  اعمال حرکت  بر  نظارت  مطلوب  تحقق  عدم  چرایی  فهم  جهت  در  گامی  آرمان  سوی 
روان  نقد  ورای  مناصحکومت  صاحبان  اخالقی  و  از  ب  شناسانه  پرهیز  و  و  تفکر عمومی  انتزاعی 

 دیگر، پرسش  حقوقی خواهد بود. به عبارت ۀ  پارادایمی در اندیش   غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت 
نوشتار  نقد   محوری  ورای  آنکه  از  است  عبارت  مناصب روان   کنونی  صاحبان  اخالقی  و  شناسانه 

عمومی    حقوق چهارچوب  کومت در  ح  بر اعمال   عدم تحقق مطلوب نظارت   ۀ مفقود   ۀ عمومی، حلق 
یافته  چیست؟  حقوق ایران  مفاهیم  و  اصول  ترویج  صرف  که،  است  آن  به  معطوف  پژوهش  های 

به  و  گسترده عمومی  طیف  وضع  آن  پیش تبع  و  قوانین  از  شیوه ای  آرمان بینی  و  ایده  به  نظارتی  های 
نمی  واقعیت  حکومت  اعمال  بر  در  نظارت  حکومت  اعمال  بر  نظارت  بلکه  وب چهارچ بخشد 

نهادهای حقوق عمومی نوعی هستی اجتماعی یا شکلی از زندگی جمعی است که از دل مناسبات 
بازیگران  جان   میان  اجتماعی  حقیقی  نیروهای  این  میان  توازن  و  تاریخ  بستر  در  اجتماعی  قدرتمند 

ۀ ی تحقق اید های ما برا یابد. فهم اخیر این بصیرت بنیادین را به دنبال دارد که تالش می  و معنا  گیرد می 
ی، فرایند ی تاریخی، ساختاری،  د نظارت بر اعمال حکومت در حقوق عمومی ایران، با فقدان رویکر

توسعه کل  به  توجه  بدون  حقو نگرانه،  تاریخی  در ق  نایافتگی  بدون  و  ایران  در  گرفتن   نظر  عمومی 
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 .رسدرانجام نمی به س ها  آن   ایرانی و تالش برای تغییر   ۀ های اجتماعی و شرایط عینی جامعواقعیت 
کلیدی: حکومت  واژگان  اعمال  بر  قانون  ، نظارت  اجتماعی  ، ییگوپاسخ  ،حاکمیت    ،هستی 

 ساختارگرایی 

 مقدمه
نظارت بر اعمال  »حقوق عمومی، پرسش از امکان تحقق آرمان و ارزشی به نام  چهارچوب  در  

 ۀکلی در تحلیل مسائل مرتبط با حقوق عمومی در جامع  طورپرسشی بنیادین است. به  «حکومت
از این طیف یک منطق تحلیلی رایج و مسلط بر ادبیات حقوق  ایرانی و در مواجهه با پرسش  هایی 

االذهانی  عمومی موجود حاکم است و آن عبارت است از تولید و ترویج ایده، اندیشه و مفهوم، بین
نهایت تغییر   از طریق وضع قوانین و مقررات( و در) اجتماعیروابط  ۀ کردن آن، واردکردن آن به حوز

آرمان تا  واقعیت  ارزشدادن  و  میها  معنا  حکومت  عملکرد  بر  نظارت  ذیل  که  مانند  هایی  یابند 
قانون،   حاکمیت  فساد،  از  وگوپاسخجلوگیری  شوند.یی  محقق  به )  ..  آرمان  از  سوی حرکت 

بر اعمال  دیگر، منطق تحلیلی مسعبارت واقعیت(. به از امکان تحقق نظارت  پاسخ پرسش  در  لط 
تالش  بهحکومت،  را  ما  حقوقی  سازوکارهای  های  ایجاد  و  قوانین  تصویب  مفاهیم،  ترویج  سوی 

به ارزش پایبندی صاحبان مناصب حکومتی  قوانین مزبور در  نظارتی و حمایتی و تکریم  هایی که 
تاند، رهنمون میتصویب شدهها  آن  جهت تحقق  ا در نهایت ایده و آرمانی به نام نظارت بر  سازد 

منظور تحقق نظارت بر عملکرد حکومت  عملکرد حکومت رنگ واقعیت گیرد. در همین راستا، به
در چهارچوب حقوق عمومی ایران، مطابق قوانین عادی و اساسی ما از یک نظام نظارت و تعادل  

ام یا نهاد حکومتی، نظارت سیاسی و  مندیم؛ نظارت عمومی و سلب اعتماد عمومی از یک مقبهره 
و   قوانین  محتوای  بازبینی  و  تقنینی  نظارت  عمومی،  مناصب  صاحبان  سیاسی  مسئولیت  طرح 

هزینه حساب  کنترل  و  مالی  نظارت  ارگانمقررات،  بازبینی های  و  قضایی  نظارت  حکومتی،  های 
ارائ و  امنیتی  نظارت  حکومتی،  قوای  اقدامات  و  مقا  ۀتصمیمات  به  قضایی  گزارش  صالح  مات 

وفاداری   از  اطمینان  حصول  و  عقیدتی  نظارت  حکومتی،  نهادهای  و  مقامات  اقدامات  پیرامون 
ارزش به  نسبت  قوای حکومتی  و  و  نهادها  انضباطی  نظارت  و  نظام سیاسی  بر  بنیادین حاکم  های 

که همگی مجموعهها  آن   اداری  تصویب  و  تدوین  ایج محصول  و  عادی  و  اساسی  قوانین  از  اد ای 
1اند. طیف متنوعی از نهادها و سازوکارهای نظارتی و حمایتی

دهد که نظارت  می  اما شواهد نشان 

 
ایران،  به.  1 در حقوق عمومی  اعمال حکومت  بر  نظارت  اشکال  و  اقسام  مطالعه  عمید  ؛  1395: راسخ،  نکمنظور 
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بخش نیست. به تعبیر دیگر،  و اثربخشی مورد انتظار را ندارد و نتایج حاصل رضایت  کارآییمزبور  
و    ۀصحن عادی  احکام  و  قوانین  تصویب  و  تدوین  میان  که  است  آن  از  حاکی  اجتماعی  زندگی 

مل  أاساسی مزبور و تحقق مطلوب نظارت بر عملکرد دولت شکافی عینی وجود دارد تا جایی که ت
پیرامون چگونگی مقید کردن صاحبان مناصب عمومی به رعایت قانون و ترجیح منافع عمومی بر 

یکی به  شخصی  محوری  منافع  پرسش از  شده ترین  بدل  معاصر  کادمیک  آ و  عمومی  فضای  های 
 1است. 

 

تحلیل چرایی شکاف میان تدوین و تصویب قوانین و ایجاد سازوکارهای نظارتی و حمایتی    در
شایست تحقق  مسلط  ۀ با  منطق  پاسخ  حکومت،  عملکرد  بر  به)  نظارت  آرمان  از  سوی  حرکت 
ی و تمرکز روی اوصاف اخالقی مجریان قانون و صاحبان مناصب  شناسسوی روانواقعیت( ما را به

آن وفاداری  عدم  نقد  و  آرمانعمومی  به  نسبت  معنا  ها،  حکومت  اعمال  بر  نظارت  ذیل  که  هایی 
میمی  رهنمون  نوعی  یابند،  بر  رویکرد  منظر  از  مزبور  تحلیلی  منطق  گرایی  فردیت»سازد. 

است.    2« شناختیروش  شیوچشم  «شناختیروش گرایی  فردیت»استوار  مورد  در  تبیین    ۀاندازی 
کید  های اجتماعی است کهپدیده  افراد و رفتارهای هدفمند  تأ بر  آن  در  بیان  ها  آن   اصلی  به  است؛ 

  ۀ ها نگریست و هماز افراد و تمایالت آنای  مجموعه   عنوانبهدیگر، نهادهای اجتماعی را باید    ۀساد
 3های افراد توضیح داده شوند.ها، باورها و کنشزه های اجتماعی باید بر حسب انگیپدیده 

روان  نقد  ورای  حلقاما  عمومی،  مناصب  صاحبان  اخالقی  و  کارآمدی ۀ  مفقود  ۀشناسانه  عدم 
مکانیسم پیشمطلوب  نظارتی  در  بینی های  به  چهارچوب  شده  است؟  کدام  ایران  عمومی  حقوق 

بینی طیف صویب قوانین عادی و اساسی و پیشتعبیر دیگر، شکاف و حلقٔه مفقودٔه میان تدوین و ت

 

 . 1396زاده، زنجانی و موسی

ایران  .  1 عمومی  حقوق  ده به نظام  داشتن  عرصه رغم  در  نظارتی  نهاد  در   هایها  اقتصادی  سیاسی،  اداری،  مختلف 
هایی چون دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور،  نظارت به نحو مطلوبی کارآمد نیست. سازمان   ۀمقول

های تحقیق و تفحص مجلس، وزارت اطالعات، سازمان حسابرسی، حراست،  ت ئمجلس، هی  9۰کمیسیون اصل  
هی کشور،  عالی  دیوان  اداری،  عدالت  عمومی، ئدیوان  مقررات  و  قوانین  با  دولت  مصوبات  تطبیق  و  بررسی  ت 

برنامهحساب ذی  و  مدیریت  سازمان  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  نیروی های  نگهبان،  شورای  کشور،  ریزی 
توان نام  های دیگر در این خصوص را میانتظامی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حسابرسی و برخی سازمان

 برد. 

2. Methodological Individualism. 

3. See:  Udehn, lars (2001), methodological individualism, background, history and 

meaning, routledge, 1st edition. 
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های نظارتی و حمایتی با عدم تحقق مطلوب نظارت بر  ای از مقامات و نهادها و مکانیسمگسترده
چیست؟ حکومت  در  اعمال  حکومت  اعمال  بر  نظارت  اشکال  ارزیابی  بر سر  رو  هیچ  به  سخن 

ایران، آسیب نتیجتا  حقوق عمومی  و  به    شناسی سازوکارهای موجود  قانون جدید  اضافه کردن یک 
نیست. موجود  نظارتی  نهادهای  به  نظارتی  نهاد  یک  کردن  اضافه  و  موجود  به   قوانین  نپرداختن 

ماهیت سازوکارهای نظارتی موجود و اشکال نظارت بر اعمال حکومت در حقوق عمومی ایران، به  
شده    بینیپیشزوکارهای  این معنا نیست که بین عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت و سا

نسبتی وجود ندارد بلکه حامل این بصیرت بنیادین است که در صورت وضع قوانین جدید و افزودن  
ها خود به بخشی  بخشی آنی نظارتی هم شکاف بین قواعد مزبور و اجرا و اثرترین سازوکارهامدرن 

و ترویج اصول و مفاهیم و رو آن است که صرف تولید  نوشتار پیش   ۀشود. فرضیمی   از بحران بدل
های  های نظارتی یا تغییر اشخاص و گروهای از قوانین و ایجاد مکانیسمتبع آن وضع طیف گستردهبه

نظارت  »بخشد بلکه تحقق  سیاسی حاکم به ایده و آرمان نظارت بر عملکرد حکومت واقعیت نمی
حکومت اعمال  شیوه   «بر  اجتماعی،  هستی  نحوه نوعی  جمعی،  زیست  از  ای  شکلی  یا  بودن  ای 

مناسبات میان جامعه و حکومت در بستر تاریخ و از متن زندگی  ۀ  زندگی اجتماعی است که از نحو
معنا میواقعی جان می و  و حلقگیرد  فهم شکاف  برای  و  به  ۀمفقود  ۀ یابد  باید  و  اخیر  بودگی  واقع 

جامع اجتماعی  توسعه  ۀهستی  یعنی  عمایرانی  حقوق  تاریخی  داشت.نایافتگی  نظر  ایران  در    ومی 
در  درخصوص   حکومت  اعمال  بر  نظارت  مطلوب  تحقق  حقوق عمومی چهارچوب  چرایی عدم 

از    ایران، پژوهشی با این عنوان مشاهده نشده است اما در رابطه با آثار نزدیک به این پژوهش باید
توسع»اثر   نهادی  ایران  ۀموانع  در  عمومی  پایا«حقوق  در  عزیزی  میالد  قلم  به  کارشناسی    ۀنامن، 

ارشد حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی، یاد کرد. پژوهش اخیر رویکردی نهادگرایانه نسبت  
کند. پژوهش یاد شده در تبیین  می  عدم توفیق نظارت اتخاذ  جمله  ازحقوق عمومی    ۀبه موانع توسع

 یاد  «واقعیت  سویبهآرمان  حرکت از  »انداز و منطق تحلیلی که از آن با عنوان  مسئله از همان چشم
های انسانی بر حسب نهادهای جامعه معادل تبیین بر حسب  تبیین پدیده  چراکه برد.  می  کردیم بهره 

ه این منطق تحلیلی اشاره شد، پژوهش یاد شده  ب  ترپیش  کهچنانهای افراد است و  باورها و نگرش 
 رسد که: می نیز به این نتیجه

اندیشهباور و  طبقها  و  جامعه  اعضای  اجرای    ۀهای  و  نظارت  وضع،  در  مهمی  نقش  حاکم 
به توسع دارد و دستیابی  به حقوق عمومی  توافق    ۀمسائل مربوط  بدون  یا    «صریح»حقوق عمومی 

پاره و با تودهگر  نخبگان اجرایی با یکدی  «ضمنی» بر سر  باورمند )  از مفاهیم حقوق عمومیای  ها 
میسر اصول(  و  مفاهیم  به  پیش نمی  شدن  پژوهش  در  ما  که  است  حالی  در  این  تالش  شود.  رو 
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البته مغفول مانده سخن  خواهیم کرد که با رویکردی ساختارگرایانه از یک منطق تحلیلی وارونه و 
های مادی و  ها، واقعیتباورهای جامعه و تالش برای تغییر آن   جایبه آن  چهارچوب  بگوییم که در  

 گیرد. می شرایط عینی اجتماعی در محور تحلیل قرار

شیو نظر  از  نوشتار  داده   ۀاین  کتابخانهگردآوری  توصیفی، ها،  نیز  تحقیق  روش  حیث  از  و  ای 
است.   تحلیلی  و  ضمکه چنانتبیینی  اول،  بخش  در  تا  کرد  خواهیم  تالش  بهره ،  روش  ن  از  بردن 

مارکس کارل  آن)  تحلیل  از  ساختارگرایانه  رهیافت  بررسی  و  اول(  فهم  )  بند  برای  زمینه  دوم(  بند 
تحقق)  چرایی شکاف و حمایتی  نظارتی  و سازوکارهای  قوانین  و تصویب  تدوین  ایدمیان    ۀ بخش 

اخالقی مجریان قانون  شناسانه و  نظارت بر اعمال حکومت با اجرای قوانین مزبور(، ورای نقد روان
پارادایمی در اندیش انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت  از تفکر  حقوق عمومی   ۀو پرهیز 

شکل و  ظهور  از  تا  کرد  خواهیم  تالش  نوشتار  این  دوم  بخش  در  و  شود  تاریخی  فراهم  گیری 
عام و تحقق طور  به بخش اول( سخن بگوییم تا حقوق عمومی  گو )پاسخحکومت مقید به قانون و  

بر اعمال حکومت   بهطور  بهنظارت  میان    ۀمثابخاص  نوعی هستی اجتماعی و محصول مناسبات 
جامعه و حکومت در بستر تاریخ فهم شود. امری که در فهم چرایی عدم کارآمدی مطلوب نظارت  

رتی و های نظاای از قوانین و مقررات و مکانیسموجود مجموعه   رغمبهبر اعمال حکومت در ایران  
 بند دوم(. ) حمایتی راهگشاست

عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در    ۀمفقود  ۀشیفت پارادایمی در تحلیل حلق  .1
 حقوق عمومی ایران

اخالقی به نقد  ورای  حکومت  عملکرد  بر  نظارت  مطلوب  تحقق  عدم  چرایی  تبیین  منظور 
متو وارونه  تحلیلی  منطق  یک  به  باید  مناصب حکومتی  منطقی که  صاحبان  کامل  طور  بهسل شد. 

سوی واقعیت بیاید، به این معنا مغفول مانده است، منطقی که صرفا  در پی آن نیست تا از آرمان به 
های اجتماعی را تغییر هایش واقعیتکه از اندیشه آغاز کند و بکوشد به مدد ترویج اندیشه و آرمان 

می بلکه  واقعیت  دهد،  از  تا  آربه  کوشد  و  اندیشه  واقعیت سوی  از سوی  حرکت  کند،  حرکت  مان 
های  توانیم در چهارچوب واقعیتسوی اندیشه و آرمان یک پیامد مهم به دنبال دارد: ما صرفا  میبه

آرمان  باشیمموجود  نقش)  خواه  به  آرمان  یتوجه  و  اندیشه  تحقق  در  جامعه  عینی  شرایط  های  که 
 کنند(. اجتماعی ایفا می

 اندیشه و آرمان  سویحرکت از واقعیت به . 1-1

های سوی اندیشه و آرمان و توجه به نقشی که شرایط عینی جامعه و واقعیت رکت از واقعیت به ح 
چرایی عدم تحقق کنند، گامی در جهت فهم های اجتماعی ایفا می اجتماعی در تحقق اندیشه و آرمان 
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روان  نقد  ورای  حکومت  اعمال  بر  نظارت  صاحبان مطلوب  و  قانون  مجریان  اخالقی  و  شناسانه 
اندیش  پارادایمی در  به یک شیفت  و دعوت  انتزاعی و غیرتاریخی  تفکر  از  پرهیز   ۀمناصب عمومی و 

بر عملکرد   حقوقی خواهد بود. اما این شیفت پارادایمی در تبیین چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت 
قابل  چگونه  نحو حکومت  راستا،  همین  در  است؟  طرح   ۀ فهم  پاره رویکرد  در  کارل شده  آرای  از  ای 

ف   ۀ مارکس نقط  برای   ۀتحلیلی است. واضح است که پذیرش روش یا نحو   چنین   هم عزیمت مناسبی 
او یا اخذ همه   2مالزم و مقارن با پذیرش اصول و مبادی فلسفی  وجه ضرورتا  هیچ مارکسی به   1رویکرد 

 این متفکر قرن نوزدهم نیست.   3هایها و نظریه ای از آموزه یا پاره 
فلسف  کردند:  فرموله  چنین  را  خود  دستاورد  انگلس  فریدریش  نزدیکش  همکار  و   ۀمارکس 

پا قرار ایدئالیستی هگل چون پیکری بود که به شکل واژگونه بر سر خود   ایستاده بود، ما آن را روی 
(. در توضیح الزم به 33:  1394مارکس،  )   دادیم، یعنی آن را به وضعی درست و طبیعی برگرداندیم 

گرایان چپ، منطق یا روش دیالکتیکی هگل را پذیرفت اما در ذکر است که، مارکس، همچون هگل 
درون  یا  ایدئالیسم  در  ۀمای برابر  انتقادی  راهی  او  به   فلسفی  او گفت هستی  درستی طبق پیش گرفت. 

رود، اما نیروی محرک آن، برخالف تصور هگل، ایده یا روح نیست، بلکه روندی دیالکتیکی پیش می 
ماده  است.  زایندماده  خود  که  می   ۀ ای  متحول  و  پدیدار  را  آن  تکاملی  روندی  در  و  است  کند. روح 

تکامل بدین  از  تابعی  را  روح  یا  ایده  تطور  او  دید   سان  دیدگاه 27-29:  1369تری،  )   ماده  این  و   )
آلمان که مقصد آن از آسمان به   ۀ که: برخالف فلسفآن  ازجمله هگلی را به اشکال گوناگون بیان کرد  ضد 

باید از زمین به آسمان برویم. افکار و تصورات و گفته  ها نیست که بر ها و امیال انسان زمین است، 
واقعی می ها  آن   زندگی  فعالیت گذاراثر  و  کارها  این  برعکس،  درست  زندگی د،  و شرایط  عینی  های 

بخشد. به بیانی دیگر، آگاهی هستی اجتماعی را واقعی انسان است که به افکار و دیدگاه او شکل می 
 (. 47:  [ الف ] 1377انگلس،    و  مارکس )   کند کند بلکه هستی اجتماعی آگاهی را تعیین می تعیین نمی 

های فلسفی آلمان  و آگاهی در اندیشه مارکس را باید از منظر سنتتقدم جهان مادی بر تفکر  
پرسش   با  مواجهه  در  مکاتب  این  از  کرد. هریک  فهم  ماتریالیسم  و  ایدئالیسم  یعنی  مارکس  عصر 

طبیعت( و روح، ذهن و  ) هستی و تفکر، مادهۀ  اند: در دوگانبنیادین ذیل رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده
تقد ابژه  و  سوژه  روحعین،  و  آگاهی  تفکر،  بعد  و  دارد  وجود  اول هستی  است؟  کدام  با  تعبیر  )  م 

  ۀسازند  ما یا روح ما است که بر  تۀ.. از راه خواهد رسید؟ یا نه این آگاهی ما، سوبژکتیوی .هگلی( و
 

1. Approach 

2. Principles 

3. Doctrines 
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البته که از منظر ماتریالیسم در دوگان.. می.  طبیعت، جهان، ماده، هستی یا از ۀ  باشد؟ و  اخیر چه 
شناختی تقدم با ماده، طبیعت یا جهان ابژکتیو است و اگر  شناسانه چه از حیث معرفتحیث هستی

به باشد،  داشته  وجود  آگاهی  چون  چیزی  به  ۀ مثابهم  یا  طبیعت  از  جهان   ۀ مثاببخشی  از  بخشی 
 (.26-4۰: 1386مارکس و دیگران، ) 1گیرد شود و شکل میابژکتیو ساخته می

ها در جریان تولید زندگی  انسان»  تصاد سیاسی استدالل کرد که ای بر نقد اقمارکس در دیباچه
است؛ یعنی روابط ها  آن   ۀشوند که مستقل از اراداجتماعی خود ضرورتا  در درون روابطی وارد می

دهد که بر  این روابط، ساخت اقتصادی جامعه، یعنی بنیاد واقعی را تشکیل میۀ  جموع... م  تولیدی
حقوقی  ها  آن  اساس میروبنای  پدید  سیاسی  با و  اجتماعی  آگاهی  از  خاصی  اشکال  و  ها  آن  آید 

دارد  ساده(marx, 1971: 20-21)  «تطابق  بیان  به  ساخت  .  مادی،  تولید  شکل  هر  درون  از  تر، 
می  پیدا  خاصی  تعیین اجتماعی  که  چنین شود  و  است  آگاهی  اشکال  و  حقوق  و  اخالق  کنندٔه 

داری سرمایه  ۀ های جامعازخودبیگانگی او در ساخت  گشتگی وء محدودیتی در آزادی آدمی از شی
 (. 25-24: 1392فرتر، ) گیرد نشئت می

به   را  نگاهمان  تحلیل»اگر  تبیین مسائل    « منطق  در  رویکردی  با چنین  کنیم،  مارکس معطوف 
ها، افکار و  کنم(. ایدهمی  هستم، پس چنین فکر)  اندیشممی  ایم: من هستم، پساجتماعی مواجه

زندگی ما مبتنی ۀ  بودن و نحو  ۀای ما بنیان هستی اجتماعی ما نیست، چنین نیست که نحوهاندیشه
نحو این  برعکس  بلکه درست  باشد،  ما  افکار  و  اندیشه  و    ۀبر  واقعی  زندگی  مناسبات  و  ما  هستی 

دهد. به بیان دیگر، جریان اموری  می  های ما را شکلکه افکار و ایده  های اجتماعی استواقعیت
به   تماما  که  ایده  آن مشغولیم  تبعیتاز  ما  افکار  و  باورند که کنند؛ هگلینمی  ها  این  بر    های جوان 

انسان می  زندگی  ایده توان  تغییر  با  را  فرضی ها  از  انگلس  و  مارکس  اما  ساخت،  دگرگون  هایشان 
وجوه  ۀ  کنندبرند تعیینمی  ها به سرهای عینی که مردم در آنواقعیتاینکه    کنند، ازمی  متضاد آغاز

آن  و  زندگی  استهایایده  ازجملهها  البته  21:  1392فرتر،  )  شان  و  وارونه  تحلیلی  منطق  این  و   )
چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر    ۀ یک افق جدید برای فهم مسئل  ۀمثابتواند به می  مغفول مانده

   اعمال حکومت، راهگشا باشد.
انسان چما  چگونه  در  بههها  می کنش  ارچوبی  با  گری  عمل  میان  نسبتی  چه  و  پردازیم 

 
، تقدم با آگاهی و تفکر است. اگر جهانی در کار است، اگر طبیعتی در کار است، اگر ر مقابل، از منظر ایدئالیسم. د1

توان جهان شود. نمی چیزی چون سوبژکتیویته/تفکر/آگاهی ساخته می   ۀواسطها از مجرا و بهاین   همۀای هست،  ماده
 آلیسم هگلی.  آلیسم کانتی یا ایده ایده  های متفاوتی دارد؛ مانندآلیسم ورژن و طبیعت را مستقل از سوژه درک کرد. ایده
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مناسبات  )  های اجتماعیها آزادانه و مستقل از واقعیتهای اجتماعی وجود دارد؟ آیا سوژهواقعیت
سوی  کنند؟ پرسشی که گام نخست بهگری میاجتماعی( و بر مبنای خواست و نیت خویش کنش

حلق تاریخی  اجتماعی  مطلۀ  مفقود  ۀفهم  تحقق  در عدم  حکومت  عملکرد  بر  نظارت  وب 
 آید.  حقوق عمومی ایران به شمار میچهارچوب 

 روش( ۀمثابساختارگرایی به) . از عاملیت تا ساختار1-2

ها پراکسیسی است  سازیم، پراکسیس سوژههایمان نمیایم اما جهان را با طرح و نقشهما سوژه
وضعیت سوژه درون  شده.  داده  پیش  از  دهای  آزادانه  کردن  ستها  عملی  و  جهان  ساختن  اندرکار 

کنند و عمل بر وفق الزامات  های خود نیستند چون بر وفق الزامات تحمیلی عمل میها و طرح ایده
از   تفسیری  چنین  ساختارگرا  مارکسیسم  رهیافت  قالب  در  آلتوسر  لویی  ساختار.  یعنی  وضعیت 

1دهد.مارکس ارائه می
 

  « ساختار»دارد و توجه ما را به  می  بنیان اقتصادی جامعه بررا از    تأکید  آلتوسر برخالف مارکس
بهمی   معطوف جامعه  درهم  ۀمثابکند.  سطوح  با  پیچیده  ساختار  و    ۀتنیدیک  سیاسی  اقتصادی، 

موقعیت  وجودایدئولوژیک،  به  را  ساختاری  موقعیتمی   های  ما  آورد.  به  نسبت  ساختاری  های 
ما چهمستقل ندارد که  این  به  این معنا اصال  می  اند، کاری  به  و  نام سوژه وجود    خواهیم  به  چیزی 

م در  بلکه  از    قابلندارد،  سوژه »باید  سوژه   «ایمواضع  بگوییم.  آن سخن  جز  نیستند  چیزی  ها 
ها هم نسبت به خود موجودات زنده یعنی کنند و این موقعیت می  های ساختاری که اشغالموقعیت

که شما باشید یا من، مهم آن است که هر موقعیت ساختاری  کند  نمی  اند. فرقیتفاوت من و شما بی
اجتماعی کارگزاران  لذا  دارد.  اقتضائاتی  و  الزامات  سری  حامالن  سوژه )  یک  جز  چیزی  ها( 

شرا ساخت نیستند.  ایدئولوژیک  و  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعیهای  زمی ط  ساخت  نهی،  و  ها 
نشگران و روابط  ک  عامالن و  رفتار   ۀنندکنییاید تعرا بها  این  مانند  یاجتماع، طبقات و دولت و عوامل

آناجتماع مطالعمی  محسوب ها  ی  اصلی  موضوع  نتیجتا   و شرایطساخت  هکرد.  نه  ها  آن  ها  است 
 (.69: 1398پوالدی، ) زیربنا و روبنا

  ۀ تحت تأثیر مکتب اصالت ساخت بود که در ده  شناسی گرا از لحاظ روش مارکسیسم ساخت
گسترده  196۰ رواج  فرانسه  رهنمون در  بنیادین  بصیرت  این  به  را  ما  ساخت  اصالت  داشت.  ای 

تعینات    ۀ، جوهر و علت کلیأعنوان منشبه«  ذهن کارگزار»  ایدئالیستی  ۀسازد که فلسفه باید مقولمی 
بگذارد.   کنار  را  خارجی  ا  چراکهعین  که  واقعیتنیرویی  و  جامعه  عینی  شرایط  اجتماعی ز    های 

 
1. See:  L. Althusser and E.Balibar (1975), Reading Capital, London. 
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های ذهنی اولویت دارد و کنش را تحت تأثیر  خیزد بر نگرش ساختارهای زیربنایی اجتماعی( برمی )
 (.358-361: 1395بشیریه، ) دهد و این حتی در مورد صاحب منصبان نیز جاری استقرار می

به ساختارگرایی  میان  که  است  اهمیت  حائر  ما  به  ۀبمثابرای  ساختارگرایی  و  روش    ۀ منزل یک 
روش    ۀمثابفرق بگذاریم. ساختارگرایی به  1ای از مفروضات ماوراء طبیعی مانند مرگ سوژهمجموعه

دربار مهمی  می  ۀ چیزهای  یاد  ما  به  در  جهان  ما  که  است  چیزی  همان  رهیافت  این  روش  و  دهد 
روال   نوعی  روش  از  منظور  داریم.  نظر  آن  به  کنونی  شیونوشتار  یا  یا  نگاه  ۀکار  جهان  به  کردن 

 این  ازگیری  جهان به ما بگوید که بدون بهره   ۀ تواند چیزهایی دربارآن است که می   ۀ فکرکردن دربار
ای  فکر وجود یک ساختار یا منطق شالوده  (.167:  1391کرایب،  )   نیستیمها  آن  ش قادر به درک رو

را  امکان  این  ما  را ذیل یک هست)  مختلف  دهد که رویدادهای اجتماعیمی  به   محوریۀ  متغیرها( 
ن بدین معناست که در تحلیل رویدادها، گذشته از سطح  یبندی و فهم کنیم. اساختار ثابت( طبقه)

ای ه کمک همین سطح شالودهبظاهری، سطحی کمتر در معرض دید قرار دارد و باید کشف شود.  
 (.1-18۰: 1389، پینیک  و جوادی)  توان سطح ظاهری را تبیین کرد می 

به ساختارگرایی  کل  ۀمثابروش  دیدگاه  جلوه یک  با  مواجهه  در  تحقق  نگرانه  عدم  متعدد  های 
اعم از عدم رعایت حاکمیت قانون، فساد گسترده، تبانی مجری و ناظر،  ) نظارت بر اعمال حکومت

 ا به ارمغان دارد: ..( دو بصیرت خاص برای م.های شهروندی وعدم رعایت حقوق و آزادی
هست  (الف به  را  یا  ۀ  ما  محوری ترینمهممسئله  جنبهو  مورد ترین  موضوع  هدایت های    مطالعه 

زند که در فهم چرایی عدم تحقق نظارت بر اعمال  می   کر دامنفکند. روش ساختار گرایی به این  می 
کمابیش   اول  نگاه  در  که  سطحی  دارند:  وجود  مختلفی  سطوح  و  مشاهدقابلحکومت  است،  ه 

ای،  مسئله همان منطق شالودهۀ  سطحی که کمتر در معرض دید قرار دارد و باید کشف شود. هست
و رخدادهای اجتماعی  کننده دارد است که نقش تعیین   «ساختار»هن الگوی و در یک کالم  کنظم،  

 اند.تبیین قابلیابند و بر اساس آن همچون روبنا بر اساس آن سامان می
توجه به نقشی که )  خواه باشیمهای موجود آرمان توانیم در چهارچوب واقعیتیما صرفا  م  (ب

آرمان  و  اندیشه  تحقق  در  ایفا میشرایط عینی جامعه  اجتماعی  از های  که  در شهری  فرضا   کنند(. 
آن شیب تندی وجود دارد،    ۀترین نقط بافتی کوهستانی برخوردار است و بین باالترین نقطه و پایین

سواری و  های ما برای ترویج ارزش و آرمانی به نام فرهنگ دوچرخهتالش   ۀ ی طبیعی همهاواقعیت

 
 بازی ساختارها هستیم.  شب های خیمه. عاملیت توهم است و ما همچون عروسک1
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 سازد.  را زایل می 1«زیستحفاظت از محیط»سوی هدفی واال با عنوان نیل به
بصیرت  راستای  می در  آیا  اخیر،  جامعهای  در  گونه  ۀتوان  بر  واقعیتایرانی  از  نام  ای  به  ها 

باواقعیت)  های اجتماعیواقعیت احاطه کرده( نظر داشت و  را  به نقشی که   توجه  هایی که جامعه 
شکلواقعیت در  موجود  تحقق  های  عدم  دارند،  اجتماعی  مناسبات  و  واقعی  زندگی  جریان  دادن 
در    مطلوب  حکومت  اعمال  بر  کرد؟ چهارچوب  نظارت  فهم  را  عمومی  تعبیر ساده  2حقوق  تر،  به 

منظور نظارت بر اعمال حکومت  های حقوقی بهتالش   ۀکه هم  3ایرانی  ۀشرایط از پیش موجود جامع
 اند؟ گیرد، کدام آن صورت می چهارچوب در 

 ومی ایرانچرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در حقوق عم. 2

ها  آن   شناسانه و اخالقی صاحبان مناصب عمومی و میزان باورمندی یا وفاداریورای نقد روان
گیری نوعی از هستی  های اجتماعی دخیل در شکلهای حقوق عمومی، واقعیتای از آرمانبه پاره 

می تحقق  حکومت  اعمال  بر  نظارت  آن  در  که  کدام اجتماعی  اعیابد  بر  نظارت  تحقق  مال اند؟ 
اجتماعی ریشه دارد؟ بسترهای    بندیصورت حقوق عمومی در زمین کدام  چهارچوب  حکومت در  

 اجتماعی تحقق آن چیست؟

 حقوق عمومی چهارچوب نظارت بر اعمال حکومت در . 2-1

ضمانت» که  بریم  گمان  اگر  نیست  امروزی  نابخردی  یعنی  جز  قانون  اجرای  ظاهری  های 

 
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.  5۰. اصل 1

های  توان در جوامع مختلف به مثالگیری یک ارزش و آرمان در جریان زندگی واقعی، میشکل  ۀ. برای فهم بهتر اید2
تاریخ پس از اسالم، هیچ  در  برده متنوعی متوسل شد، فرضا   بهگاه  پیامبر اسالم ممنوع نشده  داری  از سوی  صراحت 

در اما  ک  ۀصحن  است،  تحوالتی  اجتماعی  و  فردی  واقعیتزندگی  آورد،  همراه  به  با خود  اسالم  به  ه  را  موجود  های 
داری نحوی تغییر داد و جریان زندگی واقعی به نحوی شکل گرفت که در بستر زمان آرمانی به نام مصونیت از برده 

ماعی  زندگی فردی و اجت  ۀصحن  داری درعنوان یک حق بشری بنیادین تحقق پیدا کرد، بنابراین از محو تدریجی برده به
  تبع تحوالتی که در توان برای فهم این مسئله استفاده کرد که چگونه ممکن است یک آرمان و ارزش به مسلمانان می

دقیق های اجتماعی شکل میواقعیت   ۀصحن تعبیر  به  پیدا کند،  از جریان زندگی واقعی برخیزد و تحقق  با  ترگیرد،  ؛ 
تبع آن، این تغییر در  نیادین و ساختاری در نهاد جامعه رخ داد که بهایدئولوژی جدید، تغییرات ب  ۀمثابظهور اسالم به 

نتیجه، الگوهای موجود مرتبط با آن نهادها نیز تغییر یافتند که ازجمله،    دین به تغییر در دیگر نهادها منجر شد و در
برده  قشربندی الگوهای  در  تغییراتی  ایجاد  به  منجر  نیز  تغییر  این  که  بود  اجتماعداری  نظام  های  پایان،  در  و  شد  ی 

منزلتبرده  از  اجتماعی  خاص  قشر  این  و  یافت  تحول  پایگاه داری  و  به  ها  و  شدند  برخوردار  اجتماعی  جدید  های 
 یکی از خدمات اجتماعی کالن اسالم بود.  های مدنی دست یافتند و اینبسیاری از حقوق و آزادی 

3. Pre-given conditions 
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بودجه تنظیم  اختیار  و  میای  مجالس  تفویض  آن  به  میکه  بخشدشود  ثبات  قوانین  به  به  «تواند   .
بهره  مجلس  از  چون  بریم  گمان  که  است  نابخردانه  بسیار  این  می تعبیر هگل  و  آن  مندیم  به  توانیم 

از ثبات برخوردارندبرای وضع قانون متوسل شویم، پس قوانین در چنین جامعه برونوفسکی،  )  ای 
رسد، ثبات قوانین را در کجا باید ن بالفاصله پرسشی تازه از راه می (؛ بنابرای276:  1393مزلیش،  

حقوق »به بیان مارتین الگلین،    توان جست؟وجو کرد؟ ضامن اجرای قوانین را در کجا میجست
پذیرش است که بخش اعظمی از حقوق قابلای از قوانین و مقررات نیست، این  عمومی مجموعه

دهد اما قوانین و مقررات نیز معنا و سبک اجرای خود را از  کیل میعمومی را قوانین و مقررات تش
از حقوق عمومی، حقوق عمومی یک  سنت و رویه اخذ می  او  فهم  است،    1« سنت»کنند، مطابق 

گیرند، قواعد حکمرانی یک رویه است، همان گونه که قواعد تلفظ در جریان تکلم شکل می  ۀمثاببه
 (.91-95: 1388الگلین، ) «گیرندنیز در حین عمل حکمرانی کردن شکل می

 عنوانبهمدنی    ۀتوان در بحث هگل از جامعمی   اما ثبات، قوام و ضامن عدم انحراف قوانین را 
میان خانوا بندهای  ۀ  کرد. هگل در کتاب فلسف  وجوجستده و دولت  نهاد حائل و واسط  از  حق، 

مدنی که حد واسطی بود میان خانواده و دولت. تا  ۀ  به مفهومی پرداخت با نام جامع  256تا    181
قلمرو مستقل از دولت مطرح نکرده  صورت  به  مدنی را ۀ  پیش از این هیچ متفکری، این چنین جامع

اجتماعی چون فروپاشی مناسبات    ـ  . از منظر هگل، تحوالت اقتصادی( inwood, 2003: 53)  بود
رشد   بازرگانی،  تولیدی،  اقتصادی،  روابط  شدن  جانشین  شهرها،  پیدایش  فئودالی،  و  ایلیاتی 

شود.  می  مدنی منجر  ۀمتوسط به ظهور جامع  ۀ ازی و در نهایت انباشت سرمایه در دست طبقوبورژ
عضویت    ۀواسطسو بهکنند اما از یکمی  خصی خود را دنبالمدنی منافع ش  ۀاگرچه افراد در جامع

یایند،  می کنند، سازمان و تشکلمی را تمرین «کل شدن»ها، ها، طبقات، اصناف و اتحادیهدر رسته
از می  یاد ندارد.  اهمیت  منافع شخصی خودشان  فقط  و  از خودشان هستند  بیش  گیرند که چیزی 

کنند و به  می  شوند، تعالی پیدا می  کنند، شکوفامی  فرد رشد سوی دیگر، هنگامی که اعضا در مقام  
 2کند.می  شود و رشدمی  رسند، گویی جامعه در مقام یک کل است که دارد شکوفامی  اهداف خود

 
1. Practice 

در (  Bernard Mandeville)  ماندویل   برنارد   یک لیبرال معروف به نام  از سوی صورت بندی را در اصل    چنین.  2
عمومیزنبوران  افسانه»  کتاب منافع  خصوصی،  رذایل  از   «:  است  عبارت  او  تز  هستیم.  در    آنکه،  شاهد  که  آنچه 

یا   طلبی، خود خواهیمثل جاه)  رسدهای اخالقی جزو امور نکوهیده به نظر میش ساحت شخصی در پرتو نوعی ارز
ای که افراد به دنبال آن هستند  در ساحت زندگی عمومی تبدیل به فضیلت می شود. چرا؟ چون در جامعه  (،موفقیت
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جامع ظهور  با  که  است  آن  است  اهمیت  حائز  ما  برای  دور  ۀ آنچه  در  رشد  ۀ  مدنی  از  خاصی 
طبقسرمایه دست  در  سرمایه  انباشت  و  جامع  ۀ داری  به  ۀمتوسط،  حقیقی   ۀمثابمدنی  نیروی  یک 

نیروی اجتماعی سبب ممانعت   در واقع یک  با قدرت وارد مناسبات شود.  تا  قادر است  اجتماعی 
دیگر اجتماعی  تعادلمی  نیروی  آن  به  و  هگل،  343:  1396رز،  )  بخشدمی  شود  تعبیر  به   )

قو اعضای  به  ۀخودسرانگی  دولت  کارمندان  و  جامع  ۀ واسطمجریه  شکسته   ۀنیروی  درهم    مدنی 
 (.1217 :1378هگل، ) شودمی 

 نظارت بر اعمال حکومت در پی تحققچهارچوب  هایی که ما در  اما اصول و مفاهیم و آرمان
هستیم تحت چه شرایطی ظهور کردند و توسعه یافتند؟ یک رویکرد تاریخی اجتماعی پیرامون ها آن 

 گوپاسخسیاسی یعنی حاکمیت قانون و دولت    ۀمحوری توسع  ۀ گیری دو مؤلفمنشأ ظهور و شکل
همواره   که  است  آن  از  اجتماعی»حاکی  قدرتمند  بازیگران  از  مختلفی  انواع  خلق   «وجود  در 

های اخیر و  ها و آرمانتر، پذیرش ارزشمندی ایدههای مزبور حیاتی بوده است. به تعبیر دقیقمؤلفه
کاف حاکمان  سوی  از  آن  نظری  مگرتصدیق  نیست،  اجتماعی  آنکه    ی  نهادهای  در  قانون 

از استقالل از دولت وجود داشته باشندای تجلی یابد که با درجهمشاهدهقابل  ,Fukuyama)  ای 

های مزبور حاکی از آن است که  گیری مؤلفه. به بیان دیگر، بررسی منشأ ظهور و شکل(145 :2011
حاکم   ۀطبق  ۀایده یا ارادۀ واسطست که حصول آن نه بهای امیوه  ۀمثاب به« نظارت بر اعمال حکومت»

 اند حاصل شده است.  های اجتماعی خاصی که بستر رشد آن بودهواقعیتۀ واسطبلکه به

عمل   ۀ مثال، اصل حاکمیت قانون به این معنا که مجموعه قواعد از پیش موجودی دایرعنوانبه
ود کند، ریشه در مذهب دارد. قانون مبتنی بر  قدرتمندترین بازیگران سیاسی را در یک جامعه محد

اسرائیل، هند، خاورمیانه مسلمان و نیز غرب مسیحی وجود داشت اما تنها  مذهب در پادشاهی بنی
سلسله واجد  متمرکز  سیاسی  بازیگر  یک  مقام  در  توانست  کلیسا  که  بود  غربی  سنت  و  در  مراتب 

خود   رفتار سیاسی  با  و  کند  زیاد ظهور  اموال  را  صاحب  امپراتورها  و  پادشاهان  سرنوشت سیاسی 
تر، در قرن یازدهم، کلیسا با دخالت امپراتوری مقدس روم در تحت تأثیر قرار دهد. به عبارت دقیق

 

 ه ب   .بود برخوردار و شکوفا ای خواهد  پیدا کنند، این جامعه جامعه   که ثروت تولید کنند، رشد کنند، شکوفا شوند، ارتقا
زبان استعاره، هر زنبوری به دنبال آن است که سطل خود را پر کند، در نهایت این کندو است که به کندوی پر از عسل  

 : نک تبدیل می شود.
Goldsmith, M.M. (1985), private vices , public benefits, the social and political thought of 

Bernard Mandeville, Cambridge: cambridge university press. 
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نزاعی طوالنی برخاست؛  به مخالفت  با  امور مذهبی  نهایت  در  در    1« ورمز  نامهموافقت»مدت که 
مراتب  ، پاپ از طریق سلسلهنامهموافقتز این  به استقالل عمل کلیسا منجر شد. پس ا  1122سال  

توانست ها میکالج کاردینال  ۀمناقشه تبدیل شد که با توصیقابلکلیسا به یک مقام مهم اجرایی غیر 
سازی عمل خود  ها را استخدام یا اخراج کند. متعاقب آن، کلیسا دست به پاک به میل خود اسقف

ویژگی از  بسیاری  راستیزد،  دولت  را  های یک  نظامی خود  نیروهای  زمان  آن  در  و  اتخاذ کرد  را  ن 
حوز مدعی  و  داد  مشخص  ۀتشکیل  سرزمین  یک  بر  مستقیمی  شد،    هر )  قضایی  کوچک(  چند 

ازاین  نحویبه گرفت.  شکل  سیاسی  اقتدار  از  مستقل  مذهبی  اقتدار  پیشامدرن، که  دوران  در  رو، 
ت حاکمان دنیوی در اروپای غربی نسبت  بسیار قدرتمندتری بر قدر  ۀ کنندحاکمیت قانون به کنترل 

قابل پیامدهای  امر  این  شد.  تبدیل  شرقی  ارتدوکس  کلیسای  یا  هند  خاورمیانه،  برای به  توجهی 
بر جا گذاشت؛ در اروپا حاکمیت قانون دوام و بقا یافت حتی جا  آن  بعدی نهادهای آزاد در  ۀتوسع

 . (Fukuyama, 2011: 152-153) طی گذار به مدرنیته تغییر کرد  مشروعیتش ۀزمانی که شالود

حکمرانی ها  آن   بدین معنا که حاکمان در برابر مردمی که بر )   یی دولت گو پاسخ به همین ترتیب،  
کنند پذیرای مسئولیت خویش باشند و منافع مردم را در اولویت قرار دهند( نیز در صورتی تحقق می 
شکل   « نشده میان بازیگران سیاسی متفاوت در جامعه ریزی نامه ای ناخواسته و بر مصالحه » یابد که  می 

حقوق عمومی حاکی از آن است چهارچوب  یی در  گو پاسخ گیری  گیرد. مشخصا  بررسی منشأ شکل 
قدرت  تمام  امپراتوری که  روسیه،  سوئد،  هلند،  انگلستان،  اسپانیا،  فرانسه،  از  اعم  اروپا  مهم  های 

سو برای مشارکت و ورود در جنگ با یگران از قرن پانزدهم به این هابسبورگ، لهستان، مجارستان و د 
های نظامی و در نتیجه تمرکزگرایی مواجه بودند. از این مرحله، داستان ای برای هزینه مطالبات فزاینده 

 های اجتماعی است که در برابر های متمرکز و گروه یی داستان تعامل میان این دولت گو پاسخ ظهور  
دقیق می   مقاومتها  آن  تعبیر  به  نجبای کردند.  مرکزی،  سلطنت  میان  چهارجانبه  مبارزه  یک  تر 

ارباب 2رتبهباال  شوالیه زمین )   3زادگان،  کوچک،  طب داران  و  آزاد(  افراد  دیگر  یا  شامل   4عوام   قۀها  که 
ولت بورژوازی نخستین(. مقدار و میزان این مقاومت در برابر تمرکزگرایی د )   شدندساکنان شهرها می 

 ـ عوام   ۀ زادگان و طبقنجبا، ارباب  ـای بستگی داشت که بر اساس آن سه گروه خارج از دولت به درجه 
توانستند با یکدیگر برای مقاومت در برابر قدرت سلطنت همکاری کنند. اینکه آیا این طبقات در می 

 
1. Concordat of Worms 

2. Nobility 

3. Gentry 

4. Third Estate 
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ر مبتنی بر قانون اساسی شدن به بازیگران قدرتمند و نهادین و تحمیل یک سازوکا سازی و تبدیل ائتالف 
های اجتماعی اند یا خیر. این گروه یی در برابر پارلمان سازد، موفق بوده گو پاسخ که پادشاه را موظف به  

عنوان بازیگران سیاسی رفتار کرده و توانستند به رو می شدند و ازاین به میزان کمتر یا بیشتری بسیج می 
 .( Fukuyama, 2011: 214-215)  به کشمکش برای قدرت بپردازند 

، عدم توفیق مؤلفه خاطر عدم جذابیت خود سیاسی بیش از آنکه به  ۀهای محوری توسعنتیجتا 
ایده  اجتماعیاین  و  مادی  آن شرایط  فقدان  از  ناشی  باشد،  در وهل ها  است که  نخست ظهور    ۀای 

و  حکومت قانون  به  مقید  می  گوپاسخهای  میسر  بهرا  بر عبارت سازد.  عالوه  توفیقی  چنین    دیگر، 
ای  وجود دولتی که قوی و متحد بوده و قادر به اجرای قوانین در قلمرو خود باشد، مستلزم جامعه

 .یی به دولت باشدگوپاسخاست که قوی و منسجم بوده و قادر به تحمیل 

به   ۀمقدم میفوق  عیان  رشد  روشنی  زیاد  بسیار  و سرعت  با شروع صنعتی شدن  چرا  که  سازد 
بسی و  چشماقتصادی  اجتماعی  توسعج  سیاسی  ۀانداز  نظم  از  مؤلفه  طرز  گو)پاسخ  این  به  یی( 

تحقق   کرد.  تغییر  در  گوپاسخچشمگیری  دولت  قابل  ۀتوسعچهارچوب  یی  و  سیاسی  است  فهم 
اقتصادی بشری است. در  ـ    اجتماعی  ۀتر توسعسیاسی تنها یک جنبه از پدیدٔه وسیع  ۀهرگونه توسع

اندیشه قدرت  مرتبطکنار  بستر    های  در  باید  را  سیاسی  نهادهای  تغییرات  مشروعیت،  و  عدالت  با 
صنعتی انقالب  از  ناشی  عمیق  تغییرات  کرد.  درک  اجتماعی  بسیج  و  اقتصادی  رشد    رشد  یک 

 متوسط،   ۀبورژوازی یا طبق  ـ  اقتصادی انفجاری را در پی داشت و با بسیج طبقات جدیدی از مردم 
آوری در ماهیت جوامع ایجاد کرد. با خود آگاهی پیدا ت تغییرات حیر  ـکارگر صنعتی جدید    ۀطبق

بهآن  کردن مشترک، گروه  عنوانها  منافع  با  و  ها  آن  هایی  کرده  خود  سیاسی  سازماندهی  به  شروع 
شدند. سیاسی  نظام  در  مشارکت  حق  داشتن  گسترش    خواستار  دوران  همین  های  فناوریدر 

از جهانی شدن که باعث شد ای زد: ظهور شکل اولیه و ارتباطات نیز تغییر دیگری را رقم ونقلحمل
شیوه ایده به  افکار  و  سابقها  که  کند  ههایی  پیدا  رواج  سیاسی  مرزهای  ورای  در  نداشت    امکان 

 (.1۰9-113: 1397فوکویاما، )

نتیجه آنکه اصول و مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در بستر تاریخ در جریان زندگی واقعی 
اند؛ جریان زندگی واقعی نوعی از  گرفته  واسطٔه صدها سال تعامل میان جامعه و حکومت شکل به

نظارت بر  ۀ »کنندرابطه و مناسبات را میان جامعه و دولت شکل داد که از دل آن نهادهای تضمین
یی جان گرفتند. به بیان دیگر، نظارت بر اعمال  گوپاسخاعم از حاکمیت قانون و    «مال حکومتاع

نهادهای حقوق عمومی نوعی هستی اجتماعی یا شکلی از زندگی جمعی چهارچوب  حکومت در  
قدرتمند اجتماعی در بستر تاریخ و توازن میان این نیروهای   است که از دل مناسبات میان بازیگران
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می حقیقی   جان  معنا گیرد اجتماعی  آیا    یابد.می  و  ما،  اجتماعی  و  تاریخی  بودگی  واقع  آیا 
گیری و  دهند، اجازٔه شکلساختارهای تاریخی و اجتماعی ما که جریان زندگی واقعی را شکل می

 دهند؟های موردنظر در چهارچوب حقوق عمومی را میها و ارزشتحقق آرمان
ایرانی و امکان نظارت بر اعمال  ۀ  جامع)  ایرانی  ۀعی جامعبودگی و هستی اجتما . واقع 2-2

 حکومت(

ایرانی بیشتر نزدیک شویم، به تعبیر دیگر، در پی   ۀدر گام دوم الزم است تا به مختصات جامع
واقعیت پیرامون  را  نکاتی  شد،  تبیین  اول  گام  در  که  بحثی  پرتو  در  تا  واقعی  آنیم  زندگی  که  هایی 

از  ۀجامع اجتماعی  تأثیر میها  آن  ایرانی  زیست  و  باب هستی  در  را  نکاتی  دیگر  تعبیر  به  یا  پذیرد 
در    ۀجامع حکومت  اعمال  بر  نظارت  نام  به  ارزشی  و  آرمان  تحقق  امکان  تا  شویم  یادآور  ایرانی 

 جریان زندگی واقعی در پرتو مناسبات میان جامعه و حکومت به شکل روشنی در نظر آید. 
حقوق عمومی مانند حق، حاکمیت قانون،   ۀ کنند هادهای تضمین در جهت فهم این موضوع که ن

تاریخ   یک  در  که  هستند  تاریخی  نهادهای  و...  کوئنتین   8۰۰پارلمان  عبارات  گرفتند،  شکل  ساله 
شکل  باب  در  تازه اسکینر  نوع  قرن  گیری  در  غرب  در  اجتماعی  هستی  از  بصیرت   12ای  زا میالدی 
فرایزنگی( اذعان داشت که شکل )   نٔه قرن دوازدهم مورخی آلمانی از همان میا » است. به بیان اسکینر، 

ای که وی توجهی از سازمان اجتماعی و سیاسی در شمال ایتالیا ظهور کرده است. خصیصه تازه و قابل 
 ۀ خصوص همایتالیا ظاهرا  دیگر خصلت فئودالی ندارد. او دریافت که به   ۀ تذکر داد این بود که جامع 

میان شه زمین  تقسیم ها  این  رها  و  است  به شده  آدم مهمی ندرت می که  یا  اعیان  در کل سرزمین  توان 
این   ـتر بود  و به نظرش حتی اساسی   ـدیگری که وی ذکر کرد    ۀ یافت که اقتدار شهر را نپذیرد. توسع

پدید سیاسی  حیات  نوعی  شهرها  در  که  پادشاهی   بود  که  فراگیر  تصور  آن  با  مغایر  کامال   بود  آمده 
آزادی شده بودند که خود را   ۀ بست چنان دل ها  آن   کرد. وثی را تنها شکل درست حکومت قلمداد می مور 

جمهوری به  ارادصورت  به  یک  هر  که  بودند  درآورده  مستقلی  اداره کنسول   ۀ های  حکمرانان  نه  و  ها 
محفوظ  شود و آزادی کردند تا یقین شود شهوت قدرتشان مهار می سال عوض می  را هرها آن  شد ومی 
شده که شهری ایتالیایی این نوع حکومت کنسولی را انتخاب کرده ترین مورد شناخته ماند. قدیمی می 

 (.34:  1397اسکینر، )   « در شهر پیزا رخ داد   1۰85باشند در سال  

ای از هستی اجتماعی، ما همواره واضح است که در دوران آغاز عزیمت غرب به سمت نوع تازه 
از قرن  طور  )به  ثابت اجتماعیاز داشتن یک ساختار   ایم  میالدی( محروم بوده  16تا    13مشخص 

طبقنحویبه جامع  ۀ که  در  است.    ۀمتوسط  بوده  مضمحل  و  نابود  همواره  دوران  این  طی  ما 
بهعبارت به کنونی  نوشتار  در  ما  واقعیتدیگر  بر  دولت  اعمال  بر  نظارت  امکان  تحقق  های  منظور 
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ایم تا از متن آن میان جامعه و دولت در یک بستر تاریخی تکیه کرده  مناسبات  ۀدهند اجتماعی شکل
واقعی شکل زندگی  بهیعنی جریان  آرمانی  و  ارزش  اعمال حکومت محقق  گیری  بر  نظارت  عنوان 

یک از  ما  که  است  حالی  در  این  قرون  شود،  تمام  در  ثابت    16تا    13سو  ساختار  یک  داشتن  از 
به مغول اعراب   ۀحمل  ۀواسطاجتماعی  تیموری،  تراکمه،  افغانها،  بودهها،  محروم  و...  از ها  ایم، 

تمدن جدید و   ۀبار خود را در آینایرانی برای نخستین  ۀسوی دیگر در ادامه یعنی از زمانی که جامع
به  16قرن  )  بیندمدرنیته می  و عدم    ۀواسطمیالدی(،  تاریخی و فرهنگی  از یک قدمت  برخورداری 

ایم، به تعبیر دیگر در جامعه  ای یکپارچه با مفاهیم مدرن نداشتههرگز مواجهههضم امواج جدید،  
می پدید  شکاف  و  دوپارگی  نوعی  گونه  ایرانی  دو  حاصل  و  طبیعی  کامال   امری  دوپارگی  این  آید، 

نحوجهان دو  شیوهستی  ۀبینی،  دو  و  و    ۀشناسی  باورها  سنت،  جهان  است:  جهان  با  مواجهه 
ها  سو و جهان مدرن، ارزشاجتماعی و سیاسی حاصل از این باورها از یک های زیست فردی،شیوه 

شیو و  باورها  ارزش  ۀو  بر  مبتنی  سیاسی  و  اجتماعی  فردی،  دیگر؛  زیست  سوی  از  مدرن  های 
قرون  نحویبه در  ایران  تاریخ  واحد  مضمون  می   2۰و    19که  زوال  را  کرد:  خالصه  چنین  توان 

 (.1۰5-1۰9: 1398رضایی،  و  عبدالکریمی) روهای مدرنیتهفشار نیسنتی تحت ۀتاریخی جامع
ای بر فرهنگ توان با یک رویکرد تاریخی به اثرگذاری فرهنگ عشیره های فوق، می عالوه بر گزاره 

سیاسی کل نظام سیاسی و اجتماعی و دوام آثار آن حتی پس از شهری شدن نظام سیاسی و اجتماعی 
سیاست و دولت و فرهنگ مرتبط با آن، چه در تاریخ قبل از   زۀ نظر داشت. به بیان دیگر، شناخت حو 

از اسالم، درواقع   بعد  -54:  1389القلم،  سریع )  باشد. می   « به قدرت رسیدن ایالت» اسالم و چه 
رشد، پختگی و انحطاط خود   ۀ (. به قدرت رسیدن یک ایل به معنی حذف ایل دیگری بود که دور 55

خود  ۀرسید ایالت دیگر را با زور و ارعاب زیر سیطر به قدرت می   را پشت سر گذاشته بود. هر ایلی که 
نهاد. ازجمله عشایری که آورد و اتحاد سرزمین ایران را با مبانی فکری و رفتاری ایل خود بنا می درمی 

اند از: ماد، هخامنشی، اشکانی، غزنوی، کرد عبارت    یادها  آن   توان در استقرار حکومت در ایران از می 
آق سلجوقی،   قراقویونلوها،  ایلخانی،  قاجار؛ خوارزمشاهی،  و  زندی  افشاری،  صفوی،  قویونلوها، 

تاریخ صعود و زوال عشایر است. ظرفیت بالقوه و   ۀ واقع مطالع   بنابراین بررسی تاریخ سیاسی ایران در 
باشد بلکه در حکمرانی ها  آن   تنها قدرت محلی در اختیارشده است که نه بالفعل عشایر موجب می 

 (.69-67،  1369شعبانی،  )  ای داشته باشند ل کشور هم سهم عمده ک 
به تاریخی  اسناد  پایاز  که  پیداست  حکومت  ۀروشنی  سپاهیانی  اصلی  ایران،  در  مرکزی  های 

شدند. راه اصلی تضمین امنیت حکومتی برای  بودند که در واقع از جنگجویان عشایری تشکیل می
عشدولت تطمیع  یا  سرکوب  ایرانی،  فرهنگ  های  استمرار  باعث  میان  این  در  آنچه  است.  بوده  ایر 
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حکومت است،  شده  سال  هزار  سه  به  نزدیک  طی  ایران  بزرگ  سرزمین  بودهسیاسی  که هایی  اند 
اند. دلیل دوام مبانی فرهنگی حکومت در طول ادوار ای داشتهاجتماعی و فرهنگ عشیره   ۀعمدتا  پای

به ع از یک عشیره  انتقال قدرت  میانشیره تاریخی،  در  بوده که مخرج مشترک رفتاری  آن    ۀای دیگر 
ها متحول  مانده است. استنتاج طبیعی بحث این است که فرهنگ سیاسی ایران طی قرنپایدار می

سلسل  چراکهنشده،   ابتدای  تا  حکومت  در    ۀ مبنای  است.  بوده  عشایری  فرهنگ  و  قدرت  پهلوی، 
فرهنگ   میان  ارتباط  فهم  برای  راستا  بر مختصات  عشیره همین  باید  اجتماعی  و  نظام سیاسی  و  ای 

عشیره   ۀشیو  ۀویژ شدزیست  متمرکز  و  خویشاوند)  ای  تهاجم  طریق  از  عشیره  بسط  و  بقا  گرایی، 
روحی ستیزه   ۀغارت،  و  وجنگاوری  سیاسی .جویی  فرهنگ  تبیین  در  چهارچوب،  این  در   .)..

بهعشیره  عشیره   عنوانای،  زندگی  مبنای  درمثال  و  سلسله  ای  خویشاوندی  بر  مبتنی  مراتب 
تواند انسجام درونی ایل را حفظ کند، تلقی موجود از فرد در آن بامعنای  سفیدی است که میریش 

پادشاه   پادشاهی جز  نظام  در  و  است  در عشیره همه چیز خان  دارد،  تطابق  پادشاهی  نظام  در  فرد 
حاکم است نه    ۀکومت در اختیار طبقاجتماعی، ح چهارچوب  وجود دیگری اعتبار ندارد. در این  

عنوان یک عنصر مدیریتی در خدمت حکومت باشد. چنین شرایطی مانع  اینکه صاحب منصب به
می قاعده  چراکهگردد  نهادسازی  رفتار  و  می نهادسازی  تقلیل  را  منصب  صاحب  نقش  و مند  دهد 

ایران با وجود کاهش جدی   ها درنماید. این فرهنگ سالقواعدی فراتر از تمایالت فردی ایجاد می
 (.56-6۰: 1389القلم، سریع) نقش عشایر در حکومت و نظام سیاسی تداوم پیدا نمود

خوار و بازتولید ساختار رانتی در ایران نباید غفلت کرد. بر  در این میان از ساختار دولت رانت
ایران شکل در  بمبنای نفت، ساختارهایی  تأثیرات عمیق و دیرپایی  ایران و  گرفته که  ر نظام سیاسی 

عنوان یکی از  توان آن را به که می نحویدولت و جامعه برجای گذاشته است به  ۀماهیت دولت و رابط
توسعه اصلی  قرارعوامل  تأمل  مورد  ایران  در  عمومی  حقوق  تاریخی  به  داد.  نایافتگی  وابستگی 

به   را  نفتی  دولت  یعنی  نهادی،  محیط  از  متمایزی  نوع  نفتی  میدرآمدهای  مشوق وجود  که  آورد 
 ۀها است. در ادبیات مربوط به دولت رانتی، معموال  چنین دولتی را دارای شیوتوزیع سیاسی رانت

دانند. دسترسی دولت رانتی به مقادیر عظیم رانت موجب تقویت خاصی از سیاست و حکومت می 
د و  ر  حصاری به دست آو  قدرِت ان  ، شود دولت شود. این استقالل باعث میاستقالل آن از جامعه می

های خود مجبور به درنظرگرفتن منافع جامعه نباشد. دوم اینکه نخبگانی  در اتخاذ و اجرای سیاست
ها و نخبگان در جامعه  توانند از آن برای جلب همکاری دیگر گروهکه رانت را در اختیار دارند، می
 (.153: 1376حاجی یوسفی، ) کننداستفاده کنند و معموال  چنین می

کاتوزیان در توصیف وضعیت اقتصادی ایران پیش از تولید صنعتی نفت در قرن نوزدهم میالدی 
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می  نشان  که  است  کرده  استفاده  سنتی«  »خودبسندگی  عبارت  دولتی از  و  دیوانی  دستگاه  دهد 
دیوان گسترده  نیافتن  دلیل گسترش  و  نداشته  وجود  جامعه  در  توانایی ای  محدودیت  نیز  های ساالری 

مالیات ما  از  برآمده  عمدتا   که  است  بوده  دولت  مالیات لی  سرانه،  ارضی،  پیشه های  و بردرآمد  وران 
گذار تعرفه  طبیعی  منابع  از  حداکثری  استفادۀ  به  سنتی  خودبسندگی  نفت،  از  پس  بود.  گمرکی  های 

درآمد  )  ساالری دولتی و ایجاد نهادهای متعدد موجب ایجاد تمرکز قدرت و ثروت کرد. گسترش دیوان 
های دولت ایران از اواسط (. یکی از ویژگی 53:  1366کاتوزیان،  )  زیاد نفتی( در مرکز حاکمیت شد 

تاکنون، رانتی بودن آن به علت دسترسی به میزان فراوانی درآمدهای نفتی است.   یالدیم   195۰دهۀ  
اری دسترسی به مقادیر عظیم رانت نفت باعث تقویت استقالل دولت از جامعه و کسب قدرت انحص 

دید. نیاز می ها خود را از جلب همکاری مردم بی شد. در نتیجه، دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست 
نه  جامع دولت  از  می   ۀتنها  تالش  بلکه  داشت،  استقالل  آزادی مدنی  کاهش  با  و کرد  سیاسی  های 

جامع  برا   ۀمشارکت  فضایی  عمال   بنابراین  کند؛  وابسته  خود  به  بیشتر  هرچه  را  آن  افزایش مدنی،  ی 
از نهادهای  مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان وجود نداشت. در چنین شرایطی، استقرار بسیاری 

توان به سیاسی موجود فقط یک روبنا است که بدون توجه به زیربنا، یعنی ساختار رانتی موجود، نمی 
 (.213-214:  1396قنواتی و دیگران،  )   یافت توزیع رانت( دست ) ها  آن   فهم درستی از کارکرد 

عینیبه توسعهمنظور  جوامع  در  بحث،  شدن  ساختار  تر  از  نوعی  شدن  صنعتی  پرتو  در  یافته 
کند.  کند و از مالیات آن دولت ارتزاق میمتوسط کار میۀ  گرفته است که در آن طبقاجتماعی شکل

بخش خصوصی که  )  ساختار جوامع مدرن از سه سپهر اصلی تشکیل شده است: سپهر اقتصادی
می تو ثروت  کشورها  لید  این  در  دولتی.  دستگاه  یا  سیاسی  سپهر  و  تکنولوژی  و  علم  سپهر  کند(، 

سو به اخذ نیروی  با ساختارهای اقتصادی و علمی و تکنولوژیک، از یک  قابلای متدولت طی رابطه
ائه  پردازد و از سوی دیگر خدماتی به دو بخش علمی و اقتصادی ارمیها  آن  انسانی و منابع مالی از

توسعهمی  در کشورهای  واقع،  در  تعادلدهد.  نقشی  آنکه  بر  دولت عالوه  دستگاه  بین یافته،  بخش 
کند، شرایط  مرزهای سیاسی کشور ایفا می   ۀفنی جامعه در محدود  ـساختارهای اقتصادی و علمی  

علمی   تبادالت  و  سرمایه  تحرکات  برای  نیز  را  جو  ـمناسبی  سایر  با  داخلی  نیروهای  بین    امع فنی 
های علمی تکنولوژیک که ماهیتی خودپو فرایند داری و  های سرمایهفرایندنماید. برخالف  می   تأمین

پدیده دولت مدرن  دارند،  یابنده  تکامل  تحول حیاتی  و  به  وابسته  ذاتا   و فرایندای  بوده  های مذکور 
عث از حیات بخش یا تکامل یابنده است. حیات دولت مدرن، اصوال  منبفاقد نیروی درونی حیات

نیروهای خارج از خود، یعنی نیروهای سرمایه و علم و تکنولوژی است و در طول تحوالت جامعه  
یت مأمورمدرن، این تغییرات نیروهای سرمایه و علم و تکنولوژی بوده است که به شکل و محتوا و  
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می و  گذاشته  اثر  مدرن  هماهنگدولت  نقش  مدرن  دولت  واقع  در  سپه  ۀکنندگذارد.  اصلی  دو  ر 
برعهده داشته استدیگر جهان مدرن، یعنی سرمایه را  تکنولوژی،    و  عبدالکریمی)   داری و علم و 

هایمان  ما دست  ۀای که مبتنی بر اقتصاد نفتی است و هم(، اما در جامعه82-83:  1389رضایی،  
آن است که    زندگی عمومی معطوف به  ۀهایمان در صحنبرنامه  ۀایم و هم سوی دولت دراز کردهرا به

جامعه چنین  در  آیا  باشیم،  داشته  رانتی  درآمدهای  از  بیشتری  سهم  میبتوانیم  ما  همان ای  توانیم 
مناسبات میان جامعه و    ۀبودن، همان زیست اجتماعی یا همان نحو  ۀهستی اجتماعی، همان نحو

 یافته وجود دارد؟حکومت را داشته باشیم که در جوامع توسعه
اکثر دیگر،  بیان  غیردانحقوق  به  ایدئولوژیک،  اخالقی،  رویکردی  ما  غیران  ی،  فرایندتاریخی، 

غیرکلغیر و  جلوه گرا  چرایی  از  مطلوب  ساختاری  تحقق  پی  در  و  دارند  نظارت  تحقق  عدم  های 
میوه  به  اعمال حکومت  بر  و  نظارت  قانون  اصل حاکمیت  بدون گوپاسخهایی چون  دارند  نظر  یی 

بیاندیشند و گمان بر آن  بسترهایی که این میوه ها و  آنکه در باب زمینه ها در آن خاک ریشه دارند، 
ریشه  آن  فقدان  زمینهاست که  بسترها،  مفاهیم  ها،  ترویج  از رهگذر صرف  اجتماعی  و ساختار  ها 

جبران است. فهم اخیر این بصیرت بنیادین را به دنبال  قابلحقوق عمومی و تصویب قوانین جدید  
تالش  که  اید  هایدارد  تحقق  برای  بدون    ۀما  ایران،  حقوق عمومی  در  حکومت  اعمال  بر  نظارت 
های اجتماعی  عمومی در ایران و بدون درنظرگرفتن واقعیت  نایافتگی تاریخی حقوقتوجه به توسعه 

 رسد. به سرانجام نمیها آن ایرانی و تالش برای تغییر ۀو شرایط عینی جامع

 نتیجه 

پیش کشیدن بحث از یک منطق تحلیلی مغفول مانده در پاسخ به چرایی عدم تحقق مطلوب  
شناسانه و  جای نقد روانحقوق عمومی ایران پاسخ را بهچهارچوب  نظارت بر اعمال حکومت در  

به عمومی  مناصب  صاحبان  توسعهاخالقی  فهم  ایران  سوی  در  عمومی  حقوق  تاریخی  نایافتگی 
سوی اندیشه و آرمان و توجه به نقشی که  دیگر، حرکت از واقعیت بهعبارت ههدایت خواهد کرد. ب

کنند،  های اجتماعی ایفا میهای اجتماعی در تحقق اندیشه و آرمانشرایط عینی جامعه و واقعیت
شناسانه و  گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روان

ن و صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به  اخالقی مجریان قانو
بهره  بود.  خواهد  عمومی  حقوق  اندیشه  در  پارادایمی  شیفت  در  یک  تحلیلی  روش  چنین  از  بردن 

تبع آن وضع طیف بحث حاضر مستلزم فهم آن است که صرف تولید و ترویج اصول و مفاهیم و به
اگسترده و  قوانین  از  مکانیسمای  و گروهیجاد  اشخاص  تغییر  یا  نظارتی  به  های  های سیاسی حاکم 

در   بر عملکرد حکومت  نظارت  آرمان  و  نمیچهارچوب  ایده  واقعیت  بلکه  حقوق عمومی  بخشد 
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ای  نهادهای حقوق عمومی نوعی هستی اجتماعی، نحوه چهارچوب  نظارت بر اعمال حکومت در  
قدرتمند اجتماعی در بستر    دل مناسبات میان بازیگران  بودن یا شکلی از زندگی جمعی است که از

می جان  اجتماعی  حقیقی  نیروهای  این  میان  توازن  و  معنا گیردتاریخ  و  می  و  مفاهیم  اگر  یابد. 
به عمومی  حقوق  چهارچوب  در  که  نه  نهادهایی  را  آنیم  پی  در  حکومت  اعمال  بر  نظارت  منظور 

ای  ای زیست و نحوه عنوان شیوه ها و احکام و قوانین، بلکه بهها و اندیشهای از ایدهعنوان مجموعهبه
تحقق   تاریخ  بستر  در  دولت  و  جامعه  میان  مناسبات  متن  در  واقعی  زندگی  جریان  از  که  هستی 

در جامعهمی  کنیم،  فهم  و   ۀای چون جامعیابد،  مفاهیم  و  دور است  به  زیستی  از چنین  ایرانی که 
منظور نیل به نظارت بر اعمال  اند، بهشده  ی به بعد به آن ضمیمهتاریخ   ۀنهادهای مدرن از یک نقط

هایی چون عدم  های اجتماعی و شرایط عینی جامعه نظر داشت. واقعیتبر واقعیت  بایدحکومت  
با    ۀیکپارچ  ۀنیرویی اجتماعی تاریخی، عدم مواجهۀ  مثابمتوسط به  ۀوجود طبق نیروهای اجتماعی 

صن  به  نیل  عدم  و  مدرن  عشیره عتیمفاهیم  نظام  اثرگذاری  اقتصادی،  رشد  و  فرهنگ  سازی  بر  ای 
رانت دولت  ساختار  و  اجتماعی  و  سیاسی  نظام  کل  واقعی  سیاسی  زندگی  جریان  در  که  خوار 

ای  ای زیست و نحوه گیری شیوه دهند و از شکلمناسبات میان دولت و جامعه را تحت تأثیر قرار می
خاص برخیزد،  طور  بهعام و نظارت بر اعمال حکومت  ور  طبههستی که از متن آن حقوق عمومی  

 . کنندجلوگیری می
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