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3،1385، سال هفتم، شماره27؛ مطالعات مليفصلنامه

 انضباط جامعه بي
 گريزي در ايران فراتحليل قانون

*محمد رضايي

 **حميد عباداللهي
E-mail: rezaei@usc.ac.ir 
E-mail: h_ebadollahi@hotmail.com 

 
:چكيده

در بخش اول به اين.اين مقاله در سه بخش تنظيم شده است
ميپ مس شود رسش پرداخته اي به ناملهأكه چرا جامعه ايران با

بهدر گريزي مواجه است؟ قانون بخش دوم سعي شده تا مطالعاتي كه
و رعايت آن پرداخته نقد،اند موضوع قانون .ارزيابي قرار گيردو مورد

شده در اين هاي ارائه استدالل اصلي ما در اين مقاله آن است كه تحليل
ن جامعه«بخش نهايي با طرح مفاهيمي نظيردر لذا،.اكارآمدندزمينه

 الگوي ديگري براي مطالعه،»نهادهاي مراقبت وتنبيه«و» انضباط بي
.گريزي در ايران پيشنهاد شده است قانون

بي:ها كليد واژه گريزي، نهادهاي انضباط، قانون، قانون جامعه
و تنبيه، ايران، فراتحليل  مراقبت

و فرهنگ*  عضو هيأت علمي دانشگاه علم

 عضو هيأت علمي دانشگاه گيالن **
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 مقدمه
و تشكيل دوره اول نزديك به يك قرن از تاريخ تصويب قانون اساسي مشروطه

و قانون جنبش مشروطه، جنبشي قانون. گذرد مجلس شوراي ملي مي ؛ چونخواه بود گرا
ازقانون اساسي در سهحاصل و محدودكردن آن حقوق ملت، تفكيك قواي گانه

دعوي نهضت مشروطه قانون مدار، به بيان ديگر. بيني شده بود اختيارات پادشاه پيش
و حكومت(ساختن جامعه  .بود) اعم از مردم

حكومت قانون داللت دارد بر هيأت مجموع. حكومت قانون حديث زمان بود
و ضوابطي كه حاكم بر نظام اجتماع باشد يعني، حاكم بر روابط افراد با  قواعد

د يكديگر، حاكم بر و حاكم بر خود ،آدميت(ستگاه دولتروابط افراد با دولت
1351 :170(.

و يكسان در واليات مختلف، اعمال مجازات و گاه نبود قانون مدون هاي مختلف
و بسيار نابرابر در اجراي قوانيني كه خودسرانه اعمال مي و خودكامگي بي حد شدند

ملكم خان به خوبي. قانون را فراهم آورده بودحاكميت، نياز به قدرتحصر صاحبان 
: وضع را توصيف مي كنداين

چيزي كه همه اين نعمات را باطل. ايران مملو است از نعمات خدادادي
مي. حاكم تعيين مي كنيم بدون قانون. گذاشته، نبود قانون است سرتيپ معزول

خزانه مي بخشيم. بندگان خدا را حبس مي كنيم، بدون قانون. كنيم، بدون قانون
).ق. هجري1307،خان ميرزا ملكم(بدون قانون شكم پاره مي كنيم. بدون قانون

در چنين بستري بود كه تأسيس عدالتخانه، خواست اساسي اعتراضات مردمي در
گ) 173: 1351(از اين رو، آدميت. دوران مشروطه بود راذتاريخ قانون اري جديد ايران

. با تأسيس وزارت عدليه سپهساالر مقارن مي داند
 سه نوع رابطه مرضي ميان حكومت با فرد، فرد با حكومت قانون جديد مي توانست

 اي فعال، رابطه)1نوع(رابطه حكومت با فرد.و افراد با يكديگر را اصالح كند
و طولي بوديك سركوبگرانه، اي رابطه)2 نوع( در حالي كه رابطه فرد با حكومت؛طرفه

و و به طور موردي فعاالنه مي براندازنده غالباً منفعالنه، بدبينانه از سوي. آمد به حساب
هاي سياسي به زندگي روزمره يا جايي كه مردم خارج از دخالت1»اجتماع«ديگر در 

و قلمرو غيرسياسي آنها را شكل مي )3نوع(داد، رابطه فرد با فرد خود مشغول بودند
و مبتني بر بي و رويكرد حذف بوده است فعاالنه، نامتساهل .)1طرح(اعتمادي

1- The Society 
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 فرد حكومت

 فرد
سه-1طرح و افراد با يكديگر رابطة  گانه فرد، حكومت

ش.1357در سال انقالب اسالمي پيروزي تحقق اهداف پروژه مشروطه تا در عين حال
مي. به تعويق افتاد توان گامي به سوي تحقق آرمان حذف رابطه واژه جمهوري را
نهضت مشروطه، نتوانست تغييري در آن ايجاد آنچه. دانستان با مردم يكسويه حاكم

هاي حاكمان، اندازي امر قانوني عالوه بر تحديد دست. كند، رابطه افراد با يكديگر بود
اين جنبه، اگرچه دغدغه خاطر. اصالح روابط شهروندان با يكديگر است

بنابراين، هيچگاه. اولويت نبوددرش.1357 اما در انقالب اسالمي؛خواهان بود مشروطه
. به طور جدي به آن پرداخته نشد

مس قانون  اي اجتماعيلهأگريزي توهم يا

يك.هاي جدي مواجه است حضور قانون در جامعه ايران از دو منظر با چالش از
و و تمكين طرف جدال بر سر مشروعيت مرجع تصويب قوانين از سوي ديگر پيروي

مشكل اول به نبود.استين مصوب، دو مشكل اساسي جامعه ايران شهروندان به قوان
قانون عام ومشروع در سطح نظام اجتماعي اشاره دارد كه در اين مقاله به آن پرداخته 

حضور نوعي جهت گيري نسبت به هنجارهاي قانوني نيز شامل مشكل دوم.نمي شود
ميازماو شود مي1 كه منجر به كجروياستموجود در جامعه  آن به قانون گريزي ياد

. چند نكته اساسي در اين تعريف وجود دارد كه نيازمند توضيح بيشتري است. كنيم
گريزي معطوف به هنجارهايي است كه در جامعه به مثابه كل جريان قانون-1
. نقطه مقابل ويژگي عموميت هنجارهاي قانوني در جامعه است رو، از اين. دارند

از اعت از عرفبنابراين، عدم اط و آداب غيررسمي توسط كنشگران اجتماعي خارج ها
 
1- Deviation 

2 1

3
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.گيرند اين تعريف قرار مي
2و انحراف1تر ناهمنوايي كه متضمن دو مفهوم خاص كجروي مفهومي عام است-2

در اين تعريف كجروي بر انحراف از هنجارهايي داللت دارد كه براي.باشد مي
و انحراف دو شكل كجروي هستندناه. هاي معين مقرر شده است پايگاه در. منوايي

مي،ناهمنوايي  مشروعيت هنجارهايوكند شخص آشكارا مخالفت خود را اعالم
فرد.هاي خاص مخالف است پذيرد يا حداقل با اجراي آنها در موقعيت اجتماعي را نمي

مي،ناهمنوا ك با هنجارهاي موجود مبارزه و قصد تغيير هنجارهايي را دارد ه با آنها كند
با افتد، شخص ناهمنوا به خاطر منافع شخصي با هنجارها در نمي. مخالف است بلكه

 در حالياين. توسل به اخالقياتي واالتر سعي دارد عمل خود را مشروعيت ببخشد
آدم سودجويي است كه به خاطر منافع شخصي يا برحسب كه، شخص منحرف،است

آ،ضرورت نها را پذيرفته يا مشكلي با مشروعيت آنها از هنجارهايي كه مشروعيت
و در انديش ندارد، به طور پنهاني سرپيچي مي : 1376،مرتن( تغيير آنها هم نيستهكند

مي با اين توضيح برداشت ما از مفهوم قانون).63-68 :گيرد گريزي شكل

 گريزي قانون

)گريزانه گيري قانون يا جهت

 آگاهانه

 انحرافگرايش به

 ناآگاهانه

گريزي بايد به اين موضوع اشاره كرد كه آيا اساساً جامعه عالوه بر تعريف قانون
داوري مردم، دامنه تأثير، آمارهاي گريزي مواجه است؟ اي به نام قانون ايران با مسأله

و استنتاج جامعه شناختي و ميزان رفتارهاي قانون گرايانه هاي شاخص،موجود، گرايش

 
1- Non- Conforming Behavior   ٢- Aberrant Behavior 

گريزانه،هاي قانونگرايش به كنش

اي براي رسيدن به نفع شخصي وسيله

 عليرغم پذيرش مشروعيت قانون

آگاهانه،):ستيزييا گرايش به قانون(گرايش به ناهمنوايي

و رد مشرعامدانه، وعيت آندر جهت تخريب قانون
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هداوري مردم دربار. ما در سنجش مسأله بودن قانون گريزي در جامعه ايران است
مردم: نگري آينده«.هاي انجام شده قابل دسترسي است گريزي از طريق نظرسنجي قانون

و آينده تهران، نگراني  تحقيقاتي است كه در اين زمينههاز جمل) 1379،آزادارمكي(» ها
و قانونه ديدگاه مردم دربار،سنجياين نظررد. صورت گرفته است گرايي مسئوالن نظام

در قانون  سال آينده مورد پرسش10گرايي مردم يا عمل به قوانين اساسي توسط مردم
 از پاسخگويان درصد3/34گرايي مسئوالن نظام در مورد قانون. قرار گرفته است

كها. را كم ارزيابي كردند» پايبندي مسئوالن به قوانين اساسي« ين ميزان با درصد كساني
8/33( سال آينده را كم ارزيابي كردند10در» عمل به قوانين اساسي توسط مردم«

. مطابقت جالب توجهي دارد) درصد
4/31( به ويژه در مقايسه با درصد موافقينـبا وجود آنكه درصد قابل توجه باال

و درصد بهنـ) براي مورد دوم درصد4/25براي مورد اولي شان از عدم اعتماد مردم
و مردم در جامعه مورد مطالعه دارد از اما داده؛رعايت قوانين توسط مسئوالن اي ديگر

مي،همين تحقيق  درصد5بر اساس تحقيق مذكور، تنها. كشد نتيجه يادشده را به چالش
و دغدغه مردم در حال حاضر را قانون كر پاسخگويان مهمترين نگراني  دندشكني قلمداد

ظاهراً اين نتيجه وجود مسأله قانون گريزي بر اساس داوري مردم را منتفي ). 180ص(
وجود مسأله اجتماعي متفاوت از ميزان. گيري عجوالنه است اما چنين نتيجه؛داند مي

مي. استآن جدي بودن يا اهميت   وجود مسألهههاي اول نشان رسد كه داده به نظر
را نشان اهميت اين مسأله در نزد پاسخگويان) درصد5( دومه در حالي كه داد؛است
اند القول متفق،هاي مسأله اجتماعي سخن گفتند شاخصهكليه كساني كه دربار. دهد مي

بودن يك مسأله اجتماعي بسيار متغير كه در صورت مرجعيت داوري مردم، جدي
. به داوري گذاشته شودل ديگرياي در مقايسه با مسا خاصه آنكه، مسأله. شود ارزيابي مي

لي نظير مسأله اقتصادي سنجيده شدهيگريزي در مقايسه با مسا در اين تحقيق، قانون
چراكه، پاسخگويان. طبيعي است كه پاسخگو اولويت را به مسأله اقتصادي بدهد. است

و رشد اقتصادي نيستند توضيح. به سادگي قادر به ايجاد ارتباط ميان رشد قانون گرايي
و مثال وي دربارهدربارمرتن  ه مقايسه اشتباه ادراك اجتماعي در سنجش مسأله اجتماعي

و حوادث رانندگي در اين زمينه راهگشاست .حساسيت مردم نسبت به سوانح هوايي
 نفر 464 سال با حجم نمونه15در نظرسنجي ديگري كه از شهروندان تهراني باالي

 پاسخگويان تصور چندان،)1374،نظر سنجي از مردم تهران(صورت گرفت
از.ندشتبخشي از رعايت قانون در جامعه ندا رضايت بدبيني شهروندان نسبت به اطاعت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 3،1385سال هفتم، شماره

72

 در اين جدول، مورد آخر).1جدول( تائيد شده استنيزهاي ديگر قانون در نظرسنجي
،)209ص( استان كشور اخذ شده است28كه از گزارش تحقيق موج دوم پيمايش در

از. لت هاي مهمي استحاوي دال شهروند ايراني اين حق را براي خود قائل است كه
 درصدي پاسخگويان با اين گويه به معناي18در واقع موافقت. هر قانوني اطاعت نكند

 درصد از مردم ايران معتقدند كه بنا بر تشخيص خود مي توانند80آن است كه بيش از
حا. از برخي قوانين اطاعت نكنند لي است كه فلسفه وجودي قانون، از بين بردن اين در

اين تلقي از قانون در بين شهروندان ايراني حاكي از عدم. هايي است چنين برداشت
را. درك درست آنها از قانون است گويه دوم دقيقاً برداشت نادرست مردم از قانون

مي. سازد مستند مي يا به نظر عدم مناسبت رسد كه شهروندان، تشخيص خود از مناسبت
.دانند قانون را مالك اطاعت يا تخطي از آن مي

 سيماي رعايت قانون در چند تحقيق تجربي:1جدول شماره

ضريب
شدت
 رابطه

 درصد كننده متغيرهاي تبيين
) شاخص(گويه
گرايي قانون

)گريزي قانون(
 محقق

 نامعلوم

 نامعلوم

ميزان سواد، افزايش
و تماس با رسانه ها

ط بقاتي باال بر موقعيت
نوع پاسخ تأثير مستقيم 

.دارد

 موافق3/60
 مخالف2/24

 تاحدي موافق8/11

 مخالف52
 موافق2/33

 تا حدي موافق12

تا چه حد موافقيد كه
بگوييم از هر قانوني 
 نبايد اطاعت كرد؟

 كلوخ انداز را پاسخ-
(سنگ است به. مقابله

مثل به جاي مراجعه به 
)قانون

سنيمنوچهر مح
)1379(

- -
 زياد4/25
 تاحدي1/37

. كم ارزيابي كردند8/23

عمل به قوانين اساسي
 سال10توسط مردم در 
 آينده

تقي آزاد ارمكي
)1379(

و پايين بودن فرهنگ
تربيت خانوادگي 

نادرست، عدم آشنايي 
طلبي، با قوانين، راحت

خودخواهي، عدم 
رعايت قانون توسط 
مسئوالن، مشكالت 

ادي، ناقص بودن اقتص
.قوانين

17زياد
49تاحدي

34كم

را« مردم چقدر قانون
 رعايت

»كنند؟ مي

نظرسنجي
 519(صداوسيما 

نفر از شهروندان
تهراني مناطق 

)1373گانه، بيست

اين گويه با تحصيالت 35مخالف  تا كسي باالي سرمان« نظرسنجي 
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رابطة معكوس نشان
.داده است

60فق موا نباشد، قانون را رعايت
»كنيم نمي

 صداوسيما
 558) الف1374(

نفر شهروندان
15-59تهراني 

 سال

08/0=r

16/-=r

سن رابطة مثبت با
.گرايش به قانون
تحصيالت رابطة

معكوس با گرايش به 
.قانون

57گرايش به قانون
سنجش ميزان گرايش

از(به قانون  با استفاده
)طيف ليكرت

نظرسنجي از
 مردم تهران 

 نفر، 665) 1377(
 سال به باال20

2/-
=dسامر

ز

13= /v
 كرامر

تحصيالت رابطة مستقيم
با اعتقاد به رعايت قانون 

.در جامعه
مجردان بيشتر از متأهلين
اعتقاد دارند كه كمتر 

.شود قانون رعايت مي

و خيلي 22كم اصالً
44كم
21زياد

5خيلي زياد

حد ما ايراني« ها تا چه
قانون را رعايت 

»كنيم؟ مي

نظرسنجي از
 مردم تهران

 464)ب1374(
نفرشهروندان
15تهراني باالي 

 سال

17/0=d
 سامرز

09/0=v
 كرامر

و رابطه تحصيالت
.رعايت قانون تأكيد نشد

و رعايت قانونس ن
.رابطه مستقيم دارد

و رعايت قانون جنس
زنان. رابطه دارد

.گراترند قانون

10زياد
50تاحدي

و اصالً 6/31كم

5/11كم
2/58متوسط
2/21زياد

حد« مردم تا چه
»گرا هستند؟ قانون

 ميزان شاخص
 گرايي پاسخگويان قانون

 فردين عليخواه
 نفر 806) 1381(

شهروندان تهراني
 سال به باال18

رابطه با سن، سواد،
و وضع  وضع فعاليت

 تأهل

رابطه با سن، سواد،
و وضع  وضع فعاليت

 تأهل

و خيلي(كم )كمو اصالً
از=  استان28در5كمتر

2/10تا2/2ـ بين متوسط
و خيل(زياد ي زياد
= كامالً 90تا80)

و خيلي(كم )كمو اصالً
از= 28در%5كمتر

 استان
5/16تا8/2بين= متوسط
و(زياد خيلي زياد
= كامالً 90تا80)

تا چه اندازه پارتي
و  بازي در جامعه جدي

 مهم است؟

و تا چه اندازه ظلم
تبعيض در جامعه جدي 

و مهم است؟

طرح ملي
و ارزش ها
هايشنگر

بهار(ايرانيان 
1381(

رابطه با سن، سواد،
و وضع  وضع فعاليت

 تأهل، جنس

 موافق8/18

 موافق2/81

از هر قانوني بايد
.اطاعت كرد

طرح ملي
و ارزش ها
هاي نگرش
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از قانون نامناسب نبايد
.اطاعت كرد

موج(ايرانيان
دوم زمستان 

1382(

به لحاظ.ل اجتماعي استيشناسايي مسا ديگره شيو،شناختي استنتاج جامعه
شناختي مهمترين اتفاقاتي كه جامعه ايران را وادار به خانه تكاني كرده است، جامعه

بهجامعه ايران از دور. باشدمي آن با دنياي مدرن غربطابترا ما صفويه كه بطتر غرب
و بعضاً خوشايندي را تجربه كرده است،شد ل شدن از كشوري تبدي. نتايج غالباً ناگوار

در)1(اي كشورهاي غربي به كشوري حاشيه1 خارجيهدر عرص و افتادن  براي مركز
اين در عين حال. از نتايج ناگوار اين اتصال بوده است،نيافتگي مسير به اصطالح توسعه

و شاخص هاي هاي آن در انديشه ايرانيان، بازتاب اتصال با برافروختن فكر مدرنيته
و خواست حاكميت مشروطه در ايران به عنوان مثال، قانون.ه استمثبتي هم داشت گرايي
ا؛هاي مهم ورود مدرنيته به ايران است از شاخص طابتر اما هرچه فرايندهاي ناگوار

تا؛پوياتر بودند، تثبيت تجليات مثبت غرب در ايران با نوسانات بيشتري مواجه شدند
و تثبيت حدي ،ر ايران در همان گام نخست مشروطهد» تجربة مدرنيته« كه ورود

نزديك به صد سال بعد از انقالب مشروطه بار ديگر قانون محور گفتمان. متوقف ماند
بيست سال پس از انقالبي كه به تعبير برخي پاسخ نه به مدرنيزاسيون. هاي موجود شد

و قانون) 1380كاتوزيان،(و غربي شدن بود   معاصرهگرايي ضرورت دور قانون
و وجهي مسلط در گفتمانت ). 1379كاشي، غالمرضا(هاي سياسي يافت شخيص داده شد

و حاكمان هاي تكاپوي جامعه اينها شاخص اي است كه در تالش است تا شهروندان
. مدرن استهخود را در چارچوبي به نام قانون قرار دهد كه ضرورت هر جامع

 گريزي در ايران مطالعات قانون
ي در ايران به دو شكل اساسي مورد بحث متفكران در تحقيقات گريز له قانونأمس

در،يك دسته از اين تحقيقات. مختلف اجتماعي بوده است و حضور يا نبود آن  قانون
و) از جمله ايران(جوامع شرقي جامعه«را در قالب مفاهيمي مثل قرارداد اجتماعي

در. اند مورد مطالعه قرار داده» مدني » سياست بنياد«دو دسته تحليلهاي اين تحقيقات كه

1- External Arena 
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مي» اقتصاد بنياد«و بر قرار و يا گيرند، تحليل خود را يا بر جامعه شرقي به طور عام
در. جامعه ايران به طور خاص متمركز ساختند به عقيدة ما، هر تحليلي دربارة قانون

يل ها به برخي در واقع، اين تحل. ايران الجرم بايد به چنين تحقيقاتي توجه داشته باشد
و تداوم جهت به. گيري قانون گريزانه در ايران مي پردازند علل تاريخي ظهور اما توجه

اين نكته ضروري است كه قانون گرايي يا قانون گريزي فقط به عنوان يكي از 
. هاي فرعي است كه در بستر اين تحقيقات نظري به آن پرداخته شده است شاخص

كهـ تاريخي با يكسري مقاالت مختصرتري دنبالي گسترده نظر اين تحقيقات شدند
از هاي اخير نوشته شده طي سالاغلب اندكه به دليل تكيه زياد بر عوامل تاريخي بخشي

. آمده است2شرح اين مقاالت در جدول. شوند همان برنامه پژوهشي محسوب مي
ت كننده قانون متغيرهاي تبيين:2جدول شماره  حقيقات گذشتهگريزي بر اساس

 نام محقق گريزي كننده قانون متغيرهاي تبيين
و عشايري، پراكندگي خاموشي چراغ علم، موقعيت جغرافيايي ايران، زندگي صحرا نشيني

 اجتماعات
 محسن تنومند

)1378(

و و مهاجر پذيري؛ نبود زمينه مناسب براي شهرنشيني وضعيت ژئوپولتيك ايران؛ تهاجم پذيري
در ايران، فرهنگ ستايش قدرت؛ سلطة توليد كشاورزي؛» تغلب«؛ ديرپايي نظام سازي امنيت

داند قادري اين عوامل را مربوط به گذشته ايران نمي. تقديرگرايي؛ تفاسير ديني تقديرگرايانه

و در ماندگاري قانون .گريزي در ايران تأثير گذارند بلكه، هنوز وجود داشته

 حاتم قادري
)1381(

ت گريزي در فرهنگ رواج ترجيهات قانون): االذهاني بين(جربي بر حق انتزاعي تقدم حق

افتادگي حقوق؛ تقدم فرد بر حق؛ عمومي؛ اصرار بر اختالفات به جاي حل اختالفات؛ پس
و بي .ثباتي قانون؛ فقدان آگاهي از قانون تراكم

 عباس عبدي

)1381(

و ساحت اجتماعي بيگانگي از قانون؛ قانون قابل رؤيت نيست؛ فاصله  زياد بين ساحت فردي
و جامعه و رئوف يا ناهمخواني روانشناسي شناسي؛ دوچهرگي قانون، خشن در برابر عامه

 نسبت به مقربان؛

محمد علي
 شناسحق 

)1381(

.توليد بسيار ضعيف در جامعه؛ وجود استبداد شديد شرقي؛ بوروكراسي برده پرور
 منوچهر آشتياني

)1381(

ج و ترقي وجود امعه هنجاري در مقابل جامعه قانوني؛ در جامعه هنجاري، هنجارها با توسعه
و ربط جامعه هنجاري با نظام استبدادي؛. سر ناسازگاري دارند، چون هميشه رو به عقب دارند

 ابراهيم فياض
)1378(

و خود  مداري؛ استبداد سياسي
 مرادي حسن قاضي

)1378(

 موانع عام-1
و طبيعي؛ ويژگي مللي، ويژگيال محيط بين هاي جمعيتي؛ سلطه سياسي هاي تاريخي

و جايگاه حاشيه  اي در نظام جهاني استبدادي

 موانع خاص-2
و اقتصادي جامعه ايران؛ ويژگي ويژگي در هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي هاي شخصيتي

 محمد عبدالهي
)1378(
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 سطح خرد؛
و تعامالت بين سه سطح هاي نهادهاي مستقل مدني در سطح مياني؛ نوع روابط ويژگي

و فوق؛ الگوهاي كنش اجتماعي رايج در جامعه؛ ويژگي و ميزان تناسب هاي خود قوانين

 هماهنگي آنها با شرايط جامعه
هاي مختلف، استبداد تاريخي يا هر دو؛ شرايط انقالبي بعد نبود قانون مشخص در دوره

ا ستقرار قانون؛ دوگانگي ارزشي در سطح جامعه، مسئله انقالب اسالمي عدم موفقيت در

بي مشروعيت حكومت؛ بي و و عدم تعادل كلي جامعه  ثباتي قوانين؛ ثباتي

 تبار عليرضا علوي
)1376(

مي قانون را آن دسته از پژوهشهدسته دوم تحقيقات دربار به هايي تشكيل دهند كه
و با تكيه بر تحقيقات پرسشنامه شيوه و تبيين قانون اي تجربي يا اي به توصيف مداري
كه.نداهگريزي در ايران پرداخت قانون ها انجام در قالب نظرسنجيبيشتراين تحقيقات
م،گريزي ند، عالوه بر ارائه توصيفي از ميزان قانوناهشد برؤ به برخي متغيرهاي فردي ثر
 به طوري كه كاركرد؛دان ها اساساً فاقد بعد نظري اين پژوهش.نداهاشاره كردنيز آن 
مسهعمد تحقيقات در عين حال. گريزي در ايران است له قانونأ آنها كمك به شناسايي

و مساهشناختي دربار اي جامعه دسته اول، امكان استنتاج نظريه و استقرار قانون لي ورود
مها رو، در ادامه به اين نظريه از اين. سازد مرتبط با آن را فراهم مي .شوديپرداخته

 گريزي در ايران هاي تاريخي قانون زمينه
مي در بين خصوصيات متنوعي كه عموماً شرق بدان شود، نبود ها متصف

و به شكل ريشه محدوديت از،»قرارداد اجتماعي«تر، غيبت تاريخياي هاي قضايي
 اين ويژگي به شكلي. زمين بوده است زمين در مقابل مغرب هاي مشرق مهمترين ويژگي

و به جاي آن حضور و جامعه مدني در شرق بنيادين حكايت از نبود قانون اجتماعي
هاي موضوعي كه از جانب متفكران با گرايش. اجتماعي استبدادي داردـ نظام سياسي 

.فكري مختلف مورد توجه قرار گرفته است
در مشرق زمين، بدون“ جامعه مدني”و“ قرارداد اجتماعي”تحليل غياب تاريخي

و،هاي اقتصادي توجه به ديگر پديده و سياسي ناممكن بوده براي اين منظور اجتماعي
كل شالوده قدرت،بايست به مباحثي چون مي و در مواردي ساختار اقتصادي

بر ساختار هاي نظري مختلف بنا در اين بين، دستگاه. پرداخت اجتماعي صورتبندي
بح شان به گونه نظري و با توجه به ساختار اي متفاوت پديده مورد ث را تحليل
در،هاي اقتصادي شان پديده نظري و سياسي مختلفي را به صور متفاوت  اجتماعي
بخشي به امر هاي نظري با اولويت برخي از اين دستگاه. هايشان وارد كردند تحليل
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و با رويكردي و قدرت در مشرق»بنياد سياست«سياسي زمين آن را به ساختار دولت
و متعاقب آن نوع تحويل و خالء مورد بحث را ناشي از شالوده خاص قدرت  كرده

مي ها در مشرق خاص دولت باه در مقابل، دستگا. دانند زمين هاي نظري ديگر
و با رويكردي اولويت باه پديد»اقتصادبنياد«بخشي به امر اقتصادي  يادشده را در ارتباط

و ساختار اقتصادي مشرق و خالءن را پايه شكلآزمين تحليل كرده گيري استبداد شرقي
مي» قرارداد اجتماعي«  ايده شرقي»گرايانه ايده«دسته نخست با رويكردي. دانند در شرق

و در مقابل، دسته متأخر با رويكردي و ذات شرقي دانسته »گرايانه ماده«را منشاء ماهيت
مي شرايط مادي شرق را عنصر محوري شكل .دناند دهنده ذات شرقي

 از غيبت قرارداد اجتماعي در شرق»بنياد سياست«تحليل

و جامعه مدني در شرق»بنياد سياست«تحليل  بر ماهيت، از غيبت قرارداد اجتماعي
و دولت در مشرق درهدر اين شيو. زمين تأكيد داردو ساختار قدرت  تحليل، قدرت

و غيرقابل تقسيم بود مشرق و همين امر مانع از شكلزمين ذاتاً مطلق، يكپارچه گيريه
و اقتصاديو نهادها عمومي،هگستر ميدهشاي روابط اجتماعي توانست بين كه

ا و دولت نقشي ميانجي و. يفا كندحاكميت در حقيقت خصلت متمركز دولت شرقي
و قانون يكپارچگي حاكميت ناشي از آن، و محوري غيبت قرارداد اجتماعي علت اصلي

ميقمدون در مشر و دولت. شود زمين دانسته اين در حالي است كه حاكميت
و  و دولت و عمومي بين مردم غيرمتمركز در غرب عامل ظهور نهادهاي واسط

و قرارداد اجتماعي بوده است شكل از»بنياد سياست«در تحليل. گيري تدريجي قانون
و غيبت قرارداد اجتماعي در مشرق گسترده است كه زمين، دولت شرقي آنچنان بزرگ

و همه نهادهاي اجتماعي واقتصادي را در بر  به طوري كه تمامد؛ريگميتمامي جامعه
و اجتماعي نيز ماهيتي سياسي اين، تمامي نهادهاي بنابر.نداهيافت عناصر اقتصادي

و  و اقتصادي موجود در جامعه شرق چيزي جز ادامه بوروكراسي عريض اجتماعي
اي تفسير سياسي شرقي به گونههدر حقيقت، ماهيت ايد. شوند نميقلمداد طويل دولتي 

بر مي و سياست را به طوري؛تابد نمي شود كه هيچ نوع تكثري را در قدرت كه قدرت
و ملك مطلق شخص حاكم مي  در چنين شرايطي ساختار سلطه كامالً. داند يكپارچه

چ عمودي، تبعيت مطلقاً بي و بدون توجه به هر نوع و منطق ارچوب قراردادي بوده
غيبت تبعيت ناشي از سلطه در حقيقت،. شود گونه صور تعهد دوسويه مشاهده نمي هيچ
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و كاريزمايي ويژگي اصلي جامعه سياسي و وفور تابعيت ناشي از سلطه سنتي عقالني
.)2(شود شرقي دانسته مي

وهاز طرف ديگر، ايد قانون مدون، سياسي در مشرق، نه بر پايه قرارداد اجتماعي
و يا با تكيه بر نيروي فرّهي شخصي خاص،  بلكه متكي بر اعتقادات سنتي مقدس است

و ساختار مي  سياسيهايد تر، به عبارتي صريح. بخشد به ساختار سياسي شرقي شكل
 سنتي يا ناشي از خصلت فرهيـاي مذهبي ايده(اي برآمده از آن جهان ايده شرقي،
تبلور ايده سياسي آن جهاني،. شودميفرض) عقالني(ي اين جهانياو نه ايده) فرمانده

و كاريزمايي وبري است كه نقطة آغاز تحليل هاي بسياري ساختار سياسي پاتريمونيالي
وبر در تحليل اين. از متفكران در خصوص ناپيدايي جامعه مدني در شرق بوده است

قديس همچون/ سلطان،ييارهاشود كه در چنين ساخت نوع ساختار سياسي، متذكر مي
و تمامي اعضايهپدر خانواد  بزرگ ملت، كل نظام سياسي را ملك مطلق خويش دانسته

و بدون منطق خاصي. كند ملت را همچون فرزندانش اداره مي و غضب او يكباره لطف
بي. شود ظاهر مي و سلطه كامالً و بر همين مبنا رابطه تبعيت دو،منطق بوده  هيچگاه

و قانون ظاهر گردد نمي“ وجود”طرف  يك فقط. يابند تا در ادامه آن قرارداد اجتماعي
و در هسته آن شخص سلطان“ وجود”سو و آن نظام سياسي پاتريمونيالي قديس/ دارد

از. است و قرارداد اجتماعي به عنوان پوشش حمايتي در نتيجه، اساساً، نيازي به قانون
قديس، در مقام پدر خانواده بزرگ ملت/ كه، سلطانچرا. شود افراد جامعه احساس نمي

و در صورتو پدر تك تك افراد جامعه حمايت پدرانه اش را از آنها دريغ نورزيده
از. توانست جلودار آن باشد تنبيه نيز كسي يا چيزي نمي چراكه تنبيه نيز تنبيهي برخاسته

و به منزل مي تنبيه پدرهساختار اجتماعي پدرساالرانه بوده .شد انه تفسير
و سيد جواد) 1359(؛ اشرف)ب1974 الف، 1974، 1990(تحليل پري اندرسون

بنياد به شرايط امتناع رشد قانون هايي از رويكردهاي سياست نمونه) 1380(طباطبايي
 سياسيـاي بررسي تحليلي اين رويكردها، متغيرهاي ايده. ايران هستندهمدرن در جامع

د و قانونعهر مطالقابل توجهي را در موانع رشد قرارداد اجتماعي، جامعه مدني مدار
هاي فراوان در يك نكته اشتراك نظر دارند رغم تفاوتبهها اين تحليل. گذارد اختيار مي

و  و معضالت موجود بر سر ايجاد جامعه مدني و آن عبارت است از اينكه اساساً موانع
ـ قانون در شرق بيشتر موانع ايده . فكري اند نه عوامل مادياي

ـ تاريخي استوار اي مقايسه ها، بر پايه نكته جالب توجه اينكه تمامي اين تحليل اي
و به همين دليل به شكلي سلبي، متكي بر نوعي غرب طباطبائي، اشرف،. اند شناسي شده
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و حتي وبر در تحليل ساختار اجتماعي ط زمين، با نگاه به شراي سياسي مشرقـ اندرسون
در. اند نيافتگي شرق را طراحي كرده سياسي غرب، معادلة تحولـ تحول اجتماعي

 در مقابل ساختار قدرت دقيقاً،اجتماعي پاتريمونياليـ ساختار سياسي،تحليل وبر
به. شود عقالني غربي تعريف مي در تحليل طباطبائي، نخست ايدة سياسي مسيحي

م و رشد جامعه و سپس چنين عنوان عامل تحول انديشه دني در غرب مشخص شده
ـ شاهنشاهي شناسايي ايده اي در تاريخ باستان ايران با عنوان ايده سياسي ايرانشهري

فرض تحول جامعه ايراني پيشرا اخذ منطق تحول جامعه غربي نيز اشرف.شده است
ـو سپس موانع چنين تحولي دانسته ـ كه همان دولت مستبد ديوانرا ساالر است

ميشن .دكن اسايي

 در شرق) قانون مدني(از غيبت قرار داد اجتماعي» اقتصادبنياد«تحليل
بر» اقتصادپايه«تحليل و جامعه مدني در شرق، از غيبت قرارداد اجتماعي، قانون

ت و تفاوت آن با شرايط مادي غرب از. كيد داردأماهيت مادي شرق در اين سبك
ميتحليل، شرايط مادي كه معموالً با شود، اصالت شرايط اقتصادي يكسان انگاشته

و فرهنگي نسبت به آن  و شرايط اجتماعي، سياسي مي» عرضي«داشته به. گردد قلمداد
و فرهنگي،عبارتي صريح تر، ساختارهاي سياسي تماماً بر روي) ايدئولوژي( اجتماعي

مي) مادي(ساختار اقتصادي  و لذا اين ساختار مادي است قرار  كه در تحليل نهاييگيرند
و فرهنگي است،هاي ساختارهاي سياسي كننده ويژگي مشخص بنابراين،. اجتماعي

و فرهنگي ناشي از آن و ساختارهاي سياسي، اجتماعي  علت اصلي،ويژگي مادي شرق
و جامعه مدني در شرق ميو محور غيبت قرارداد اجتماعي، قانون . شود معرفي

بر،شناسان ماركسيست بوده ورزي شرقي انديشه مبناي كه عمدتاًيچنين الگو
و ذاتي محورانه بنا شده كه در آن، شرايط مادي مغرب الگويي غرب زمين علت اصلي

و نبود چنين شرايط نيافتگي جامعه، علت ذاتي تحول، در شرقيتحول جامعه غربي
و سياست دانسته مي پ بنابراين، حضور دولت. شود اقتصاد و و ارههاي غيرمتمركز پاره

و غيرمتمركز گرا در مغرب هاي كثرت قدرت قلمداد زمين، ناشي از شرايط مادي متكثر
گيري يك يا تعداد معدودي در حقيقت، شرايط مادي متكثر، مانع از شكل. شود مي

و عمالً قرارداد«گيري زمينه را براي شكلقدرت مطلق در عرصه سرزميني شده
و توافق حقوقي، از سويي مانع. هيا مي سازدم» توافق حقوقي«و» اجتماعي اين قرارداد
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و گيري دولت شكل و از سويي نيز باعث ظاهرشدن گستره عمومي هاي استبدادي
و مردم مي .گردد نهادهاي واسط بين حاكميت

 اينهپرداز برجست، سه نظريه)1971(و رامتين) 1373( كاتوزيان،)1376(آبراهاميان
 اجتماعيـ اقتصاديهايساختاررا آن عناصر برجسته كه تحليلي.سبك تحليل هستند

ميسياسيو ازاجتماعيـ براساس اين تحليل ساختار اقتصادي. دهند تشكيل  اعم
و خودبسنده است كه در آنها توليد براي مصرف صورت اجتماعات پراكنده، منزوي

هر ارتباط بسيار اندكي با يكديگاين اجتماعات عموماً. گيرد مي و يك واحدهاير داشته
و خودمختاري هستندنسبتاً هسته اصلي اين اجتماعات پراكنده، در تحليل. مستقل

در»)زباني، قوميتي(هاي خاص فرهنگي ويژگي« آبراهاميان، در تحليل»بنه«كاتوزيان  و
هاي اين اجتماعات به عنوان جمع. است» عدم تمايز يافتگي اجتماعي«تحليل رامتين

ـ يعني جمع افرادي كه در دولت استبدادي فقطبه، نه با يكديگر بلكه مشا  با يك جمع
ـ ارتباط برقرار مي آن قرار دارند و اين ارتباط اساساً ارتباطي استثماري است كه در كنند

نكته حائز. شود مازاد اندك اين اجتماعات پراكنده توسط دولت استبدادي دريافت مي
 مالكيت ارضي در اجتماعاتكهاست آن شناس مورد بحثاناهميت در مباحث سه اير

و رامتين اين امر در تحليل. است» به صورت اشتراكي«پراكنده  حديبههاي كاتوزيان
مي است كه هر دوي آنها اين اجتماعات روستايي را كمون . كنند هاي روستايي معرفي

و نتيجه متعاقب معرفي هر اجتماع روستايي به عنوان يك كمون ، آن است كه مبادله
حد)و حتي مابين اين اجتماعات(گردش پول در اين اجتماعات و در بسيار ضعيف

اجتماعات پراكنده، منزوي( اجتماعيـ در مقابل ساختار اقتصادي. ماند ابتدايي باقي مي
از.، ساختار سياسي استبدادي قرار دارد)و خودبسنده  دولت متمركز شامل جمعي

وميي است كه محل استقرارشان در شهرها موران دولتأم در موعد مقرر مازاد باشد
و آنها را بين خود  و فشار سياسي اخذ كرده اندك را از اجتماعات پراكنده با اجبار

. نمودند توزيع مي
ـ به عنوان متفكرين برجسته اردوگاه آسيائيسم و بررسي آراء سه متفكر فوق در نقد

و ساختار سياسيـ طي دو بخش ساختار اقتصادي ارتباـ بايد نخست به بي اجتماعي
و ساختار سياسي در تعاريف كالسيك ماركسيستي همواره از بطن. اشاره كرد دولت

برـ ساختار اقتصادي  و نمادي از سلطه يك طبقه بر طبقات ديگرآاجتماعي جامعه مده
م و اين در حالي است كه دولت استبدادي در نظريات متفكرين  ورد بحث عنصرياست

به عالوه در نظريات. شودميقلمداداجتماعيـ بيروني نسبت به ساختارهاي اقتصادي
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. مورد بحث، مباني استحصال مازاد از اجتماعات روستايي توسط دولت مشخص نيست
كند كه يا به شكل كاتوزيان به شكلي ضمني ايده مالكيت دولتي بر كل اراضي را مطرح مي

ميهمستقيم به وسيل ونشو دولت اداره و يا به شكلي غيرمستقيم به وسيله تيولداران د
بنابراين، در الگوي تحليلي كاتوزيان، جامعه. تحت مالكيت دولت است،ساير اقشار

شود كه اين دو بخش در مقابل يكديگرمي» دولت«و» ملت«ايراني شامل دو بخش 
و در بين آن و گستره عموهاقرار گرفته و نهادهاي مردمي حضور ندارد هيچ حوزه . مي

واضح است كه پذيرش ايده مالكيت دولتي در تقابل با پذيرش وجود اجتماعات
و همچنين در تقابل با  و خودبسنده به«روستايي پراكنده منزوي وابستگي دولت

مي» اجتماعات مورد بحث و اين تناقضي اساسي در تحليل قرار هاي كاتوزيان گيرد
مي مفهوماست كه سراسر همچنين ذكر اين نكته اهميت دارد.گيرد سازي وي را در بر

گيري نهادهاي مدني مانع از شكل،كه عدم ظهور شهر به معناي غربي آن در ايران
و  و توافق پايهبندي صورتشهري ـ قانوني بود هاي قرارداد اجتماعي در. هاي حقوقي

و نظام/ محل استقرار سلطان شهر در ايران فقط،حقيقت، به عقيدة كاتوزيان مستبد
بوروكراسي وابسته به آن بوده كه از استحصال مازاد به دست آمده از اقتصاد روستايي 

و. كرده است تغذيه مي بنابراين، پويايي طبقاتي به عنوان الزمه تحول اجتماعي
و حقوق مدني، پديده شكل ني، اي است كه غياب آن در شهر ايرا گيري قرارداد اجتماعي

مي از ويژگي و تاريخ ايراني به شمار به. آيد هاي عمده نظرية كاتوزيان در مورد جامعه
و روستايي و قشرهاي اجتماعي در جامعه شهري اعتقاد كاتوزيان، به جاي تعدد طبقاتي

و جامعه ايراني،ـ غربيهـ همانند جامع و پويايي آنها به عنوان موتور تحول تاريخ
ميمفاهيم شهر در مق و دولت در مقابل ملت قرار گيرند كه ايستايي ابل روستا

بهاستبدادگون .وجود آورده استه خاصي را در ايران
آبراهاميان پراكندگي،. نكته يادشده در خصوص نظريه آبراهاميان نيز صادق است

و از آن اختالفات  و دورافتادگي جغرافيايي اجتماعات روستايي را محور قرار داده انزوا
ميوقوميتي، زباني  مبنايي براي،از نظر وي اين اختالفات. كشد مذهبي را بيرون

از. استفاده هيئت حاكمه در جهت اعمال قدرت استبدادي است سوء در واقع، آبراهاميان
و منشاء اين پايه و از نحوه استحصال مازاد و اجتماعي ساختار سياسي هاي اقتصادي

آن استحصال به هيچ وجه سخن نمي و اين در حالي است كه وي به گفته خود بر گويد
اش از جامعه ايران عصر است تا از مفهوم شيوه توليد آسيايي ماركس در مفهوم سازي

.قاجار استفاده كند
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و رامتين مشخص  ويژگي،نبودن جايگاه دولت در نظريات آبراهاميان، كاتوزيان
و اساسرا. اصلي نظريات آنها در خصوص جامعه ايران است متين نيز هيچ پايه

يو. كند گيري دولت استبدادي در ايران ارائه نمي اجتماعي را براي شكلـاقتصادي 
و عدم شكل ريشه شكل را گيري پايه گيري دولت استبدادي رشد«هاي جامعه مدني

ب و و تصدي اين وظايفه مقداري از تمايز اجتماعي وجود آمدن كارهاي عمومي
م«به اعتقاد رامتين. داندمي» ون در جريان رشد كمونتوسط بخشي از كم مورانأجدايي

و انسجام متعاقب آنها فوق از بنيان اجتماعي و يگانگي و وحدت باعث» شان
و از بين رفتن حوزه شكل و نهادهاي مردمي شده گيري دولت استبدادي هاي عمومي
ت. است گيري ي، به عدم شكلكيد ضمني بر مالكيت اشتراكأدر نظريات رامتين نيز،
مي هاي دولت مردم بنيان و حاكميت و نهادهاي واسط بين مردم .انجامد ساالر

نظام آبياري متمركز،(عالوه بر اين دسته از نظريات آسياگرا كه حول چهار محور
و كم و خشكي و روستا، ساختار سياسي استبدادي آبي طبيعي اقليم عدم تضاد شهر

و سازي شده مفهوم) ايران و تاريخ ايران و همگي ادعاي منحصر به فرد بودن جامعه اند
و تاريخ غربي را داشتند، دسته اي از مطالعات نيز طي دو دهه اخير تفاوت آن با جامعه

شناسي اجتماعي انجام گرفته است كه هسته تئوريك آنها ايده در چارچوب ايران
.اجتماعي استبندي موجود در يك شكل» هاي توليدي همزيستي شيوه«

به)3(»برخي عوامل تاريخي: موانع توسعه در ايران«پيران در مقاالتي تحت عنوان
را)و نه روابط تركيبي بين آنها(هاي توليدي اي جالب توجه ايده همزيستي شيوه گونه

نگاهي به نظريه نظام به عالوه، بحث پيران نيم. نمايد با ايده استبداد شرقي تركيب مي
و  وي با الهام از رويكرد نظام. جايگاه ژئوپولتيك ايران در اعصار كهن داردجهاني

و پذيرش اين فرض كه در گذشته ايران جايگاه مهمي در تجارت بين در جهاني المللي
ـ به عنوان  نظام جهاني داشته است، فرض ايستابودن ساختار اقتصادي جامعه ايراني

ـ را به شدت مورد انتقاد و در نتيجه، كليه مفهوميك جامعه شرقي هاي سازي قرار داده
مي صورت .نمايد گرفته از جامعه ايراني بر مبناي مفهوم شيوه توليد آسيايي ماركس را رد

كم( پيران به شكلي خاص عناصري از نظريه شيوه توليد آسيايي ماركس آبي عنصر
و نياز به آبياري مصنوعي و)و خشكي عنصر( الرشتاين، عنصري از نظريه نظام جهاني

آن وجود نظام جهاني در دوران و موقعيت ژئوپولتيك ايران در از) گذشته ، عناصري
اجتماعي حاوي چندينـ بندي اقتصادي اعتقاد به اينكه يك شكل(ماركسيسم ساختاري

و نهايتاً عناصري از نظريه پاتريمونياليسم وبر) شيوه توليد است نه يك شيوه توليد
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وج( و نظام سياسي متمركز ود ديواناعتقاد به و) شه پدري= ساالري را اخذ كرده
.نمايد نظريه تركيبي خود را ارائه مي

و حائز اهميت در بحث شدن مباحث فوق هاي پيران، نحوه منتهي نكته جالب توجه
سه. است» استبداد ايراني«به  گانه فوق پيران در طرح اين بحث به ارتباطات اجتماعات

س و كاركردهاي نظام سياسي براي هر يك از اين» استبداد ايراني«ياسي با نظام پرداخته
.سازد اجتماعات را برجسته مي

و گرانجانيو و عدم» ساختار سياسي استبدادي«ي در تبيين چرايي تداوم
و حكومت قانون، با وجود نيروهاي توليدي مختلف، به نحوه شكل گيري جامعه مدني

س مي ياسي با شيوهارتباط اين ساختار پردازد كه براساس آن الزامات هاي توليد سه گانه
و تالش حكومت براي تداوم  و ايلي گذشته ايران از يك سو زندگي شهري، روستايي
و بوم  و تداوم اين شيوه اعمال حاكميت در اين مرز حاكميت از سوي ديگر، گرانجاني

).1371پيروز،(را تضمين كرده است 
 گذشته،ط ژئوپلتيكي جامعه ايران در نظام جهاني موجود در دوراندر واقع، شراي

و استبدادي را در حمايت از اجتماعات سه و كاركردهاي نظام سياسي متمركز گانه فوق
و همين امر باعث ائتالف نيروهاي توليدي موجود در سه  توليدات آنها افزايش داده

س شيوه توليد پيش و مستبد بوده استگفته در گردن نهادن به نظام . ياسي خودكامه
وبهبه اعتقاد پيران، همين امر، رغم وجود نيروهاي توليدي مختلف، باعث ايستايي

مي. عدم پويايي ساختار سياسي جامعه ايراني در اعصار گذشته بوده است توان در واقع
 سياسي چنين استنتاج كرد كه با وجود پويايي ساختار اقتصادي جامعه ايراني، ساختار

آن پيران مدعي است، در جامعه. اي ايستا باقي مانده است همواره به گونه اي كه در
ش و كالً ني براي قانون، تشكلأساختار استبدادي حكومت، ، زندگي هاي سياسي، صنفي

و گروه و مذهب جمعي قائل نيست، خانواده  كاركردهاي جايگزين،هاي خويشاوندي
و تشكل را قانون ميهاي مذكور هاي پيران ويژگي. گيرند در حمايت از افراد به عهده

مي پيش هاي سطح ميانه وي ويژگيبه نظر. كند گفته را سطح كالن نظريه خود معرفي
ازنظريه اين  :عبارتند

سه نظام اقتصادي شامل همزيستي شيوه) الف نظام)ب؛ گانه است هاي توليد
بر(سياسي، نظام مسلط بر جامعه  ويژگي. است) سطح اقتصادي جامعهو حتي مسلط

حتي پس از ادغام در سرمايه داري(شاهي اساسي اين نظام شه پدري، تداوم استبداد ستم
و سلطه)ج؛ است) بيروني و پذيري است نظام فرهنگي شامل فرهنگ سلطه نظام)د؛
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).60:89و59هاي شماره1371،پيروز(است» شخصيت دوگانه اقتدارطلب«شخصيتي
ميپير اي نظام اقتصادي به گونه: كند ان بحث خود در سطح خرد را چنين فرموله

و به همين دليل امكان شكل و قدرت نبوده گيري است كه در آن امكان تبديل ثروت
و وجدان حرفه طبقه سرمايه و كار در چنين نظام. اي وجود ندارد دار، فرهنگ كسب

به،اقتصادي از گرايش نه به توليد بلكه بيشتر و داللي است كه عمدتاً ناشي  تجارت
به ضرر منافع(داري جهاني پيوند تجار با سرمايه. باشدميانگيزه كسب سريع سود

و توليدي،غلبه خانواده بر توليد، عدم عنايت به سرمايه)ملي گذاري بلندمدت زيربنايي
و نبود تحول دروني و روستايي  در سطح خرد هاي نظام اقتصادي از ديگر ويژگي،ايلي

ـ ايلي، عدم هاي ويژگي. است ـ تباري  نظام اجتماعي نيز عبارتند از تداوم روابط خوني
ـ شهروند، عدم شكل شكل و تمايل انجمنيگير گيري شهر هاي آزاد براساس اراده
و سازمان هاي آزاد همچون احزاب، گروه انجمن(افراد  ، حاكميت فرد)هاي اجتماعي ها

و مهجوربودن قانون، عدم احساس تعلق به سازمان، غلبه انتو روابط خانوادگ برسي اب
ـ به عنوان بوروكراسيـ اكتساب، عدم امكان پذيرش قالب سازماني  .اداري

به هاي نظام سياسي را در سطح خرد برمي پيران هنگامي كه ويژگي شمرد، گرايش
تر قوانين سركوب و و ايجاد جو ترس به،ورگرانه با كاربرد خشن زور  عدم گرايش

و بازسازنده، عدم شكل هاي گيري نهادهاي سياسي براساس گرايش قوانين بازدارنده
راوافراد جامعه و تصميم فردي در امور سياسي آنيخصااز غلبه اراده ص عمده

و افكني بين گروه به اعتقاد پيران نظام سياسي همواره از طريق مكانيزم تفرقه. داند مي ها
مي،تماعياقشار اج .كند حاكميت مستبدانه خود را تحكيم بخشد سعي

ب واسطه نمادهاه در نهايت پيران بر اين باور است كه نظام شخصيتي در سطح خرد
ميو شاخص و قدرت: شود هاي زير نمايان به قدرگرايي، رشد روحيه استبدادي طلبي

و ساير ضد ارزش هر قيمت حتي از طريق فرصت ، ضعفها طلبي، چاپلوسي
بي مسئوليت هاي فردي پيشرفت، ضعف اعتنايي به قانون، ضعف انگيزه پذيري،
بي همكاري و پذيري، قدرتي عمومي، تسليم هاي جمعي، گسترش احساس حقارت
و ناجي قهرمان بي خواهي و تأكيد بر عرصه توجهي به عرصه طلبي، هاي عمومي

و حفظ آن .خصوصي
س و خرد، معتقد است پيران با طرح مدل فرضي خود، در ه سطح كالن، ميانه

و پس از ورود سرمايه هاي فوق ويژگي ويژگي داري هاي تاريخي جامعه ايران بوده
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،»هاي توليدي قاعده همزيستي شيوه« از ميان نرفته بلكه در نتيجه فقطغربي به ايران نه
و منحصر به فرديبه عنوان خصا و» شيوه توليد استبداد ايراني«ص ويژه هاي يژگيبا

و اختالط يافته است شيوه توليد سرمايه .داري وارداتي، ادغام
و جامعه ايران در نظام سرمايه به اين ساختار تا ادغام اقتصاد داري جهاني

و پيوند. حيات خود ادامه داده است اما فرآيند ادغام، سبب تحولي اساسي نشد
داري داري با سرمايه سرمايههاي توليد، امكان همزيستي اشكال ماقبل تاريخي شيوه

).58:106و57هاي، شماره1371پيروز،(را فراهم آورد) دفورمه(غيرطبيعي 
ب و ادعاادر نهايت پيران بحث خود را  شرايط كنوني جامعه ايران مرتبط ساخته

و فرهنگي(كند كه موانع توسعه مي ص تاريخييدر خصا) سياسي، اقتصادي، اجتماعي
ري فوق سازي علل واقعي به اعتقاد پيران نظريات غيربومي توان مشخص. شه داردالذكر

مي توسعه و در همين راستا وي سعي را نيافتگي جامعه ايراني را نداشته كند تا اين علل
و تاريخ ايران مشخص سازد در سايه نظريه .پردازي بومي از جامعه

 گيري تيجهن

 گريزيي مفصلي در زمينه قانونشناخت به طور خالصه، تحقيق مستقل جامعه
مس؛صورت نگرفته گريزي در ايران به دو شكل در تحقيقات مختلف له قانونأ اما

همان طوري كه گفته شد، يك دسته از اين.اجتماعي مورد بحث قرار گرفته است
و حضور يا نبود آن در ايران را در قالب مفاهيمي مثل قرارداد اجتماعي  تحقيقات، قانون

هاي اين تحقيقات كه در دو دسته تحليل. اند مورد مطالعه قرار داده» معه مدنيجا«و 
مي» بنياد اقتصاد«و» بنياد سياست« گيرند، تحليل خود را يا بر جامعه شرقي به طور قرار

و يا بر جامعه ايران به طور خاص متمركز ساختند نظري(دراين دسته از تحقيقات. عام
عي عامل تبييني مهم عدم تمكين به امر قانوني در نظر گرفته، تاريخ اجتما) تاريخيـ

اين تحليل به دليل تكيه يكسويه بر تاريخ اجتماعي ايران از پرداختن به زندگي.شود مي
در نظريه.روزمره مردم در وضع كنوني غافل مانده است هاي مذكور از واقعيت ديگري

اسو اند زندگي اجتماعي در ايران غافل ت كه امر قانوني مانند بسياري از ديگر آن اين
به عنوان. به نحوي ناقص در جريان زندگي روزمره مردم استقرار يافته است،ها پديده
.اي نظير علم قانون به همان اندازه در جامعه ايران استقرار يافته است كه پديده مثال،

مس بنابراين ميأپذيرش اين كه له ما را به اين نكته رهنمون در تبيين قانونشود گريزي
آن جامعه.اي كلي در باب جامعه ايران به مثابه كل است ايران نيازمند نظريه اي كه در
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مي هاي مدرن از جمله قانون با مشكالت عديده نهادمندي پديده اي مواجه است كه
.توان نام كلي درد ورود مدرنيته برآن نهاد

ميآنچه در ديدگاه هاي مطرح شده در اين بخش شود، نقش به طور برجسته ديده
و عدم مشروعيت قوانين است و مانع از شكل كه عامل استبداد گيري نهادهاي مدني

گريز منتهي استبداد به ذهنيتي قانون به عالوه،. شود قانون مدرن در جامعه ايران تلقي مي
در تحليلها كاربرد اين نظريه. گريزانه بخشيده است روحي قانون،شده كه به جامعه

به. اشكال اساسي مواجه است وضع كنوني جامعه ايران با عامل استبداد، شايد قادر
ميو ايران باشدهتوضيح چرايي عدم ظهور قانون مدني در جامع توان با اين يا حداكثر

به؛متغير چرايي عدم رعايت قانون استبدادي را توضيح داد  اما متغيرهاي يادشده قادر
در. ايران نيستندهيي عدم استقرار قانون پس از ورود به جامعتوضيح كامل چرا آنچه

ت اين تحليل آن كيد نشده است، نقش نظامأها بر آن و عمل به هاي مدرن در رواج قانون
و نهادهاي نظارتي نهادهاي جامعه. در جامعه امروز ايران است پذيري قانون به طور عام

هس اين نظامه از جمل،به طور خاص توان اين دو نظام اساسي در نهادمنديمي.تندها
و قانون را نظام .تنبيه ناميد هاي مراقبت

در گريزي، اين تحليل قانونهاگر چه وجود عوامل اكولوژيك در تبيين پديد ها را
كه. است1ها غيراجتماعي ولي اساس اين تحليل؛دهد سطح كالن قرار مي چه در زماني

اك تحليل ميها در سطح كالن و چه در زماني كه بر سوژ ولوژيك ارائه  كارگزارهشوند
 اين وضعيت ديده،گريز متمركز هستند قانونو طلب فرصت،حاكم مستبد يا فرد تابع

و استقرار قانون در جامعه مكانيسم درونيي مذكورها در تحليلبنابراين،. شود مي شدن
.غايب است

دهدسته دوم تحقيقات دربار مي سته از پژوهش قانون را آن به هايي تشكيل دهند كه
و با تكيه بر تحقيقات پرسشنامه شيوه و تبيين قانون اي تجربي در اي به توصيف گرايي

و كه. گريزي نپرداختند مستقيم به قانون لذا به طور ايران پرداختند  اغلباين تحقيقات
مي در قالب نظرسنجي گرايي به برخي زان قانونها انجام شدند، عالوه بر ارائه توصيفي از
م  اند اساساً، فاقد بعد نظريي مذكورها پژوهش. ثر بر آن اشاره كردندؤمتغيرهاي فردي

مسهبه طوري كه كاركرد عمد . گريزي در ايران است له قانونأ آنها كمك به شناسايي
هشناختي دربار اي جامعه اين درحالي است كه تحقيقات دسته اول، امكان استنتاج نظريه

1- Asocial 
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.سازد امتناع جامعه ايران در پذيرش قانون مدرن را فراهم مي
مي در يك جمع ياي توان گفت كه تمام بندي ساده تحقيقات انجام شده در اين زمينه

و گريزي را پيش وجود قانون يا در برخي از تحقيقات سعي شده تا وجود فرض گرفتند
هاي تحقيقات تاريخي كه به ريشهدر.اي، به نحوي تجربي نشان داده شود چنين پديده

 هيچ استداللي براي اين،تاريخي عدم تمكين شهروندان به قانون مدرن پرداختند
مس شود كه چرا بايد قانون موضوع ارائه نمي در؟دانستاي اجتماعيلهأگريزي را
توان استدالل آنها را براي اثبات اين نكته به خدمت گرفت كه قانون بهترين حالت مي

اين به عبارت ديگر،. وجود نداشته است،وني كه همه بر سرآن اجماع داشته باشندمد
وأگونه تحقيقات به مس يافته در سطح نظام اجتماعي تعميم له نبود قانون مدون

دو.پرداختند و ديدگاه سياست اگر با اين رويكرد به نحوه استدالل بنياد اقتصاد بنياد
مي در اين نظريه يكي ديگر از نقاط مبهم،بنگريم ها سخن اين ديدگاه.شود ها آشكار

.زيادي براي تشريح نحوه حضور قانون در وضعيت اخير ايران ندارند
در داده،ها انجام شدند آن دسته از تحقيقاتي كه بيشتر در قالب نظرسنجي هايي را

مي اختيار مي د توان پديده قانون نهند كه با آنها عيب اين.ادگريزي در جامعه را نشان
ازآنتحقيقات  در.اند نظرسنجينوع است كه اغلب در اين گونه تحقيقات نظر افراد
مي له حضور يا نبود قانونأقبال مس نهدر.دهند گريزي در جامعه را نشان اين شيوه
مي قانون  همانطوري.شود گريزبودن فرد بلكه نظر افراد در باب رفتار سيستم يا نظام پرسش

شدكه قبالً مس، گفته هاي اي خاص توسط گروهلهأ چه بسا ذهنيت شهروندان در مورد
اغلب اين تحقيقات مبتني بر گردآوري به عالوه،.تلف به انحراف كشيده شودخم

و تهران استاكثر هايي است كه تقريباً تجربي داده .)4( آنها محدود به جامعه شهري ايران
ق فراتحليل تحقيقات انجام انون در ايران حاكي از آن است كه اين شده در باب

مي. اند ها با مشكالت زيادي مواجه پژوهش و استقرار قانون رسد كه دروني به نظر شدن
و نظام در جامعه محصول نهادهاي جامعه هاي نظارتي است كه از عناصر اساسي پذيري

ميهاي انضباطي تكنيك گريزي قانونههاي موجود دربار اساساً، تحليل. آيند به حساب
تقريباً در هيچ يك از آثاري كه در اين رابطه. اند هاي انضباطي غافل در ايران از تكنيك

و.)5(شود از اين مفهوم ديده نمي تحليل شدند، نشاني اين در حالي است كه انضباط
و همگام با ظهور جوامع مدرن، شيوه. نظارت يكي از ابعاد اساسي جهان مدرن است ها

و روابط ميان آنها به وجود آمده است كه هاي روش و حاالت افراد ي براي تنظيم رفتار
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و گيدنز، تحت عنوان مفهوم در تحليل بسياري از متفكران جامعه شناسي نظير وبر، فوكو
. مشخص شده است1انضباط

و نهادهايي تكنيك،انضباط هاي خاص يا شكل خاصي از قدرت است كه در مراكز
و حتي خيابان رسه، پادگاننظير زندان، مد و ها، كارخانجات، خانواده هاي شهر بر بدن

و كنترل جزء«. شود كاركردهاي آن اعمال مي و قدرت انضباطي با نظارت جزء رفتار
و كارايي نيروهاي بدن را تضمين مي هاي انضباط، بدن. كند حاالت افراد، اقتصاد

مي فرمانبردار، تمرين و مطيع طو سازد كرده در قاموس(ري كه نيروهاي بدن را به
مي) مندي اقتصادي فايده را افزايش و همين نيروها ) در قاموس سياسي اطاعت(دهد

هاي دقيق بنابراين، قدرت انضباطي به مدد تكنيك). 172: 1378فوكو،(»دهد كاهش مي
ميو مفصل خود به جاي تنبيه صرف، بدن و آنها را در جهت ها را تربيت كند

ميسودم .گيرد ندي اجتماعي به كار
نقش) 1378( فوكو،و از همه مهمتر) 1378( گيدنز،)1373( گرچه كساني مثل وبر

 ولي نقش اين،نهادهاي انضباطي در پيدايش جامعه مدرن را مورد مطالعه قرار دادند
و نهادها در تضحفظ و ،هاي نوظهور آنها كيد بر ويژگيأعيت موجود جوامع غربي

و اريكسون. پردازان اخير است بسياري از نظريههلعموضوع مطا به عنوان مثال، هاگرتي
و گتاري ، مارك2هاي نظارتي)مونتاژ( از ظهور سر هم ساخت،با تكيه بر آثار دلوز

» سراسربين الكترونيك«از) 1987(و دايانا گوردن» سوپر سراسربين«از) 1990(پستر
ا ز استعارات فوكويي قادر به توضيح موقعيت سخن مي گويند كه به نظر آنها بهتر

و اريكسون(امروزين نظارت هستند به عالوه، خصلت ). 2000نگاه كنيد به هاگرتي
را ريزوماتيك نظام هاي نظارتي اهميت وافر آنها در كنترل شهروندان در قلمرو اجتماعي

زندگي روزمره اصطالح ريزوم برتعداد زياد عناصر نظام نظارتي در سطح. دهد نشان مي
 كل مردم، دوربين نظارتي000/500 حدود،)1999(من فريهبه گفت. داللت دارد

هاي انضباطي به دليل نياز شديد اين رشد فزايندة تكنولوژي. انگليس را تحت نظر دارند
. هاي مختلف اجتماعي است جوامع به كنترل گروه

و جامعه ه متضمن دو نكت،پذيري طرح مفاهيم قدرت انضباطي، نهادهاي نظارتي
بر» استبدادزدههجامع«توان با تكيه بر مفاهيمي نظير اول آنكه، نمي. اساسي است كه

 
1- Discipline 

2- Surveilling Assemblages 
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و قانون عامل استبداد سياسي در تحليل بي ت قانوني كيد دارد، وضعيتأگريزي در ايران
و دوم اخير قانون ، فعلي ايرانه خصلت اصلي جامعآنكهگريزي را تحليل كرد

از. است» اطيانضببي« » انضباطبيهجامع«به» استبداديهجامع«در واقع تغيير مفهومي
مس. ضروري است رالهأتغيير مفهومي يادشده، امكان تحليل تجربي وضعيت دار اخير

اي منفعل در برابر هاي گذشته از ما سوژه اين درحالي است كه، تحليل. سازد فراهم مي
و قانون ذهنيت ميگر هاي استبدادزده به مدت، نمي سازد كه حداقل در كوتاه يز تغيير توان

بي وانگهي،. اميد داشتآن  انضباط، از تقليل امر اجتماعي به امر سياسي مفهوم جامعه
در مباحث گذشته ديديم كه چگونه دو نوع تحليل. كند يا امر اقتصادي اجتناب مي

و اقتصادبنياد درگير اين نوع تقليل سياست .ندستهگرا بنياد
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:ها يادداشت

بخشي از عرصه خارجي)ش.1179 تا 1079(م.18و)ش.1079 تا 979(م.17به نظر فوران ايران در قرون-1
و قرون  به(اي تبديل شد كه عرضه كننده مواد خام بودم به كشوري حاشيه.20و نيمه اول قرن19بوده نك

.)1378فوران، 

و طويل استساالرو اين البته به رغم حضور ديوان-2 ساالري شرقي برخالف در واقع، ديوان.ي عريض
.بوروكراسي مدرن غرب ميانجي نهادمندسازي امر قانوني نبود

طي-3 ـ اقتصادي شماره5اين مقاالت و با نام مستعار پوريا پيروز در اطالعات سياسي ،50و49هاي شماره
.اند منتشر شده)60و58،59و56،57و54،55و 53

ميب-4 مي توان گفت جز در مطالعاتي كه تحت عنوان جامعهه جرات بقيه گيرد، شناسي روستايي انجام
هرچند مطالعات ملي گاه از حوزه تهران فراتر به عالوه،.مطالعات اجتماعي بر جامعه شهري استوار است

مي عموماًنيز اما در اين مطالعات؛رود مي .شوند نقاط روستايي حذف

و عوامل مؤثر بر قانون«با عنوان) 1383(ضايي تحقيق محمدر-5 از بررسي ميزان، نوع گريزي در بين بخشي
كه دو خصلت اساسي جامعه امروز ايران،. اساساً با اين رويكرد صورت گرفته است» كارمندان دولت

و وضع آنوميك است كه شرايط الزم براي قانون بي مي انضباطي و. سازد گريزي را فراهم ضعيتي، در چنين
و لذا، قانون كنشگر گرايش بيشتري براي عدم رعايت قانون پيدا مي هاي گريزي وجه غالب گرايش كند

گريزي تحقيق يادشده از اين حيث كه مستقيماً به مسأله قانون. اجتماعي افراد در مواجهه با قانون است
.شود پرداخته است، متمايز از ديگر تحقيقات محسوب مي

:ابعمنفهرست
: سهيال ترابي فارساني، تهرانه، ترجمشناسي سياسي ايران مقاالتي در جامعه؛)1376( يرواند،آبراهاميان-1

و پژوهش شيرازه .نشر
و حكومت قانون؛)1351( فريدون،آدميت-2 .انتشارات خوارزمي:، تهرانانديشه ترقي
و نگرش ارزش-3 و ارشاد اسالمي؛ دفتر طرح هاي ملي وزارت)1381(هاي ايرانيان ها . فرهنگ
و نگرش ارزش-4 و ارشاد اسالمي؛ دفتر طرح)1382(هاي ايرانيان، موج دوم ها .هاي ملي وزارت فرهنگ
و آينده نگراني مردم تهران،: نگري آينده؛)1379( تقي،آزادارمكي-5  علوم اجتماعيهدانشكد:، تهرانها

.دانشگاه تهران
در»رخي از علل تاريخي عدم حاكميت قانون در جامعة ايرانبهدربار«؛)1381( منوچهر،آشتياني-6 معماي،

نو:، تهران)ويراستار(، عباس عبدي حاكميت قانون در ايران .طرح
.انتشارات زمينه:، تهران قاجاريههدور: داري در ايران موانع تاريخي رشد سرمايه؛)1359( احمد،اشرف-7
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اي«؛)1371( پيروز،پوريا-8 ، اقتصاديـماهنامه اطالعات سياسي،»ران؛ برخي موانع تاريخيموانع توسعه در
.49-60شش

.119-120، اقتصاديـماهنامه اطالعات سياسي،»شهر شهروندمدار«؛)1376( پرويز،پيران-9
و موانع تاريخي،«؛)1378( محسن،تنومند-10 و اجتماعي قانون عوامل در،»گرايي در جامعه فرهنگي

و فرهنگ قانون و ارشاداسالمي:، تهران عموميگرايي .معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ
بي«؛)1381(محمد علي،شناسحق-11 ،معماي حاكميت قانون در ايراندر» قانوني بيگانگي اجتماعي بستر

نو: تهران،)ويراستار(عباس عبدي . طرح
و مصرف كاالهاي فرهنگي طرح ملي بررسي فعاليت؛)1378( احمد،زاده رجب-12 و،ها  وزارت فرهنگ

.ارشاد اسالمي
م؛)1383( محمد،رضايي-13 و عوامل ، گريزي بخشي از كارمندان دولت ثر بر قانونؤبررسي ميزان، نوع

و ارشاد اسالمي،: تهران .پژهشگاه فرهنگ، هنر وارتباطات معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ
بر ديباچه: ايرانهتأملي دربار؛)1380( سيدجواد،طباطبايي-14 نگاه: تهران، جلد اول، انحطاط ايرانهنظرياي

.معاصر
و راهنموانع قانو«؛)1378( محمد،عبداللهي-15 و فرهنگ قانوندر،»هاي مقابله با آنها در ايران گرايي گرايي

و ارشاد اسالمي: تهران،عمومي .معاونت پژوهش وزارت فرهنگ
و حقوق در فره نارسايي«؛)1381( عباس،عبدي-16 در»نگ عموميهاي قانون معماي حاكميت قانون در،

نو: تهران،ايران . طرح
(گفتگو( عليرضا،تبار علوي-17 و قانوندر؛)1376) كل:، تهرانپذيري در جامعه بررسي روحيه جمعي اداره

.دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي
و مقررات بررسي ميزان پاي؛)1381( فردين،عليخواه-18 هاي كل پژوهشهادار: تهران، بندي مردم به قوانين

و سنجش برنامه .هاي صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران اجتماعي
نشر:، ترجمه احمد تدين، تهرانتاريخ تحوالت اجتماعي ايران: مقاومت شكننده؛)1378( جان،فوران-19

.رسا
و قدرت«؛)1376( ميشل،فوكو-20 و هرمنيوتيك: ميشل فوكودر،»سوژه جمةتر،فراسوي ساختارگرايي

ني: حسين بشيريه، تهران .نشر
و تنبيه؛)1378( ميشل،فوكو-21 و افشين جهانديده، تهرانهترجم،مراقبت ني: نيكو سرخوش .نشر
و جامعه قانون«؛)1378( ابراهيم،فياض-22 و قانوندر،»مند با توجه به فرهنگ عمومي جامعه هنجارمند گرايي

ف:، تهرانفرهنگ عمومي و ارشاد اسالميمعاونت پژوهش وزارت .رهنگ
، عباس عبدي معماي حاكميت قانون در ايراندر،»تبارشناسي يك مشكل«؛)1381( حاتم،قادري-23

نو:، تهران)ويراستار( .طرح
.انتشارات ارمغان:، تهرانخودمداري ايرانيان؛)1378( حسن،مرادي قاضي-24
و نظري سياست، جامعه؛)1378( آنتوني،گيدنز-25 ني: تهران منوچهر صبوري،هترجم، اجتماعيهشناسي .نشر
و رفتارهاي اجتماعي ها، نگرش بررسي آگاهي؛)1379( منوچهر،محسني-26 :، تهرانفرهنگي در ايرانـ ها

.دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي
و نظريه جامعه؛)1376( رابرت،مرتن-27 انتشارات:، ترجمه نوين تواليي، تهرانشناختي مشكالت اجتماعي
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.راميركبي
.1890 فوريه21(1، شماره روزنامه قانون؛)ق.ه1307(خان ميرزا ملكم-28
 صداوسيماي جمهوري؛)1369(بندي به نظم اجتماعي در تبريز پايهنظرسنجي از مردم تبريز دربار-29

.اسالمي ايران مركز تبريز
و سنجش مركز تحقيقات،؛) الف1374(چگونگي رعايت قانونهنظرسنجي از مردم تهران دربار-30 مطالعات

.هاي صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران برنامه
و سنجش برنامه؛)1373(رعايت قانونهنظرسنجي از مردم تهران دربار-31 هاي مركز تحقيقات، مطالعات

.صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران
و سنجش؛)ب1374(رعايت قانونهنظرسنجي از مردم تهران دربار-32 هاي برنامه مركز تحقيقات، مطالعات

.صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران
و چگونگي رعايت قانون ميزان قانونهنظرسنجي از مردم تهران دربار-33  مركز تحقيقات،؛)1377(پذيري

و سنجش برنامه .هاي صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران مطالعات
ه، ترجمپايان سلسله پهلوياقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا؛)1377( محمدعلي،كاتوزيان همايون-34

و عزيزي، تهران .نشر مركز: نفيسي
و ملت در ايران؛)1380( محمدعلي،كاتوزيان همايون-35 ني:طيب، تهران.عه، ترجمتضاد دولت .نشر
و روح سرمايه؛)1373( ماكس،وبر-36 و پريساهترجم،داري اخالق پروتستاني  عبدالكريم رشيديان

و فرهنگي:تهران كاشاني، منوچهري . انتشارات علمي
٣٧- Anderson, Peri (١٩٧٤a); Passages from Antiquity to Feudalism, London:New Left Review 

Edition. 
٣٨- Anderson, Peri (١٩٧٤b); Lineage of the Absolutist State, London: New Left Review 

Edition. 
٣٩- Anderson, Peri (١٩٩٠); "A culture in counter flow", New left Review, ١٨٠.
٤٠- Haggerty K. D. and Ericson R. V., (٢٠٠٠); "The surveillance assemlage", British Journal 

of Sociology, Vol. ٥١, No. ٤, pp ٦٢٢-٦٠٥.
٤١- Oneill, John (١٩٨٦); "The disciplinary society: from Weber to Foucault", The British 

Journal of Sociology, Vol. ٣٧, No. ١.
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