
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســــال سوم / شمـــــاره نهم / زمستان 1400

143

سیاست و اداره: تمایز و همپوشی

احمد رنجبر*

چکیده
در  دو  ایــن  اختیــارات  گســتره ی  و  سیاســی  مقامــات  و  اداری  مســتخدمان  رابطــه ی   
سیاســت گذاری و اداره از موضوعــات مهــم حکمرانــی در دوران معاصــر اســت. بی تردیــد سیاســت، اداره 
نیســت و سیاســتمدار بــا مأمــور اداری یــا مســتخدم کشــوری متفــاوت اســت؛ بنابراین در ظاهر، مشــکلی 
در تشــخیص و تمایــز سیاســت و اداره وجــود نــدارد. بــا ایــن حال، تشــخیص مــرز دقیق سیاســت و اداره 
و چرایــی وجــود چنیــن مــرز و تمایــزی خــوب روشــن نیســت. تمایــز سیاســت و اداره بــر یــک منطــق 
ــی واقعیــت موجــود در اغلــب دولت هــای مــدرن اســت. در واقــع از نظــر  پیشــینی اســتوار نیســت ول
مفهومــی، نهــادی و عامــالن فــردی کم وبیــش شــاهد تمایــز و در عیــن حــال تالقــی و همپوشــی میــان 
سیاســت و اداره ایــم و ایــن مقالــه بــه شــیوه ای تحلیلی-توصیفــی بــه تحقیــق ایــن موضــوع اختصــاص 
ــر  ــد آن ب ــاالر و تأکی ــی مردم س ــون اساس ــک قان ــرر در ی ــای مق ــنده ارزش ه ــان نویس ــه گم دارد. ب
ــد  ــداری می توان ــی و اخالق م ــئولیت پذیری، خودگردان ــاالری، مس ــت، مردم س ــون عدال ــی چ ارزش های
دالیــل کافــی بــرای حفــظ تمایــز و در عیــن حــال برقــراری تعامــل ســازنده میــان سیاســت و اداره را 
فراهــم کنــد. هــر چند ترســیم فواصــل و نقــاط تمایــز، همپوشــی و تعامل میــان دو عرصــه ی »حکمرانی 
ــتگی دارد. ــور بس ــر کش ــنت اداری در ه ــی گرایی و س ــون اساس ــر قان ــی منحص ــه ویژگ ــت« ب و خدم
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مقدمه
رابطــه ی مســتخدمان اداری و مقامــات سیاســی و گســتره ی اختیــارات ایــن دو در سیاســت گذاری 
ــی در دوران معاصــر اســت. در نظام هــای مردم ســاالر، برخــورداری  و اداره از موضوعــات مهــم حکمران
ــت گذار  ــات سیاس ــا و مقام ــه ی نهاده ــرای هم ــرط الزم ب ــات، ش ــی از راه انتخاب ــروعیت مردم از مش
اســت و از دیگــر ســو پیچیدگــی جوامــع امــروزی، دانــش تخصصــی و تجربــه ای را در سیاســت گذاری 
ــت  ــانی اس ــزد کس ــه ن ــود؛ بلک ــت نمی ش ــتمداران »ادواری« یاف ــواًل در سیاس ــه اص ــد ک ــب می کن طل
کــه حافظــه ی ســازمانی و اســتمرار خدمتشــان در اجــرای بی طرفانــه ی سیاســت ها، منبــع مشــروعیت 
آن هــا اســت. مســتخدمان کشــوری هرچنــد از ایــن »صالحیــت بی طــرف«1 برخوردارنــد ولــی انتصــاب 
ــد؛  ــروی نمی کن ــه پی ــات بی طرفان ــواًل از مالحظ ــه ای معم ــران حرف ــوان مدی ــه عن ــا ب ــای آن ه و ارتق
ــات  ــع مقام ــود تاب ــای خ ــله مراتب اداری و تصمیم گیری ه ــودن سلس ــوری در پیم ــتخدمان کش مس
ــناخته  ــت ها ش ــق سیاس ــرای موف ــرای اج ــرط الزم ب ــو، ش ــی همس ــود مدیران ــتند. وج ــی هس سیاس
می شــود؛ امــا از ســوی دیگــر تأکیــد آشــکار بــر گزینش هــای سیاســی )و البتــه نــژادی، قومــی، دینــی 
و ...( بــه ویــژه در ســطوح پایین تــر بدنــه ی اداری، آن جــا کــه حلقــه ی اتصــال اداره و شــهروندان اســت، 

ــار اســت. ــرای حفــظ مشــروعیت نظــام اداری )و سیاســی( ســخت مخــرب و زیان ب ب

گرچــه »خدمــت عمومــی در ذات، یــک مخلــوق سیاســی اســت ...« و مأمــوران عمومــی »در تعییــن 
ــد«،2  ــش می کنن ــای نق ــد، ایف ــت کن ــی دریاف ــش عموم ــزی را از بخ ــه چی ــی چ ــه کس ــه چ این ک
ــرای حفــظ کارآمــدی اداره و تأمیــن انصــاف در برخــورد  ــا ب حفــظ آن از مداخــالت سیاســی بی محاب
ــن از نظــر مفهومــی، نهــادی و عامــالن فــردی کم وبیــش  ــادی دارد؛ بنابرای ــا شــهروندان اهمیــت زی ب
ــه  ــه ب ــز و در عیــن حــال تالقــی و هم پوشــی میــان سیاســت و اداره هســتیم و ایــن مقال شــاهد تمای

ــه تحقیــق ایــن موضــوع اختصــاص دارد. روش تحلیلی-توصیفــی ب

در ابتــدا پــس از طــرح پیشــینه ی موضــوع، فــرض کالســیک در رابطــه ی بیــن سیاســت و اداره کــه 
مبتنــی بــر دوگانگــی مفهومــی و کارکــردی میــان ایــن دو عرصــه ی عمومــی اســت، مطــرح می شــود 
ــن ســؤال مطــرح  ــی و اداره، ای ــان سیاســت حزب ــز می ــگ تمای ــکان ترســیم خــط پررن ــول ام ــا قب و ب
می شــود کــه اگــر سیاســت را بــه معنــی سیاســت گذاری در نظــر بگیریــم، بــا توجــه بــه نقــش بدنــه ی 
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ــی  ــع، ارزیاب ــر اســت؟ و باقــی مباحــث در واق ــه امکان پذی ــز چگون ــن تمای اداری در سیاســت گذاری، ای
فــرض کالســیِک تمایــز و تحــوالت نظــری ای اســت کــه در پرتــو واقعیت هــای موجــود، ایــن فــرض را 
بــه چالــش می کشــد؛ تــا جایــی کــه بــا وجــود نکوهیدگــی »سیاســی ســازی« اداره، نوعــی اســتدالل 
ــن تحــوالت در  ــه ســود تبعیــت اداره از سیاســت مطــرح می شــود و همــه ی ای ــاع ب کم وبیــش قابل دف

نهایــت مــا را بــه بازخوانــی خطــوط تمایــز میــان سیاســت و اداره می کشــاند.

 گفتار یکم. پیشینه ی موضوع

بــا وجــود بداعــت ایــن موضــوع در ادبیــات حقــوق عمومــی مــا، در تفکــر سیاســی اروپــا و امریــکا 
بحــث تمایــز سیاســت و اداره، چــه در توصیــف وضــع موجــود و چــه در مقــام تجویــز، بیــش از یــک 
قــرن ســابقه دارد. گفتــه می شــود در اروپــای قــرن نوزدهــم از نظــر مفهومــی بحــث تمایــز سیاســت 
و اداره ریشــه در نظریــه ی تفکیــک قــوا داشــته اســت و از نظــر عملــی، دو عامــل باعــث طــرح آن بــوده 
اســت؛ یکــی »دوام برخــی عناصــر رژیــم قدیــم، هماننــد نفــوذ پایــدار پادشــاه بــر دیوان ســاالری« و دوم 
ــر گســترش و  ــه ی دیوان ســاالر« کــه در اث ــه ی سیاســتمدار و حرف ــز کارکــردی فزاینــده ی حرف »تمای

ــود.1 ــت رخ نمــوده ب پیچیدگــی فعالیت هــا و اعمــال دول

از نظــر تاریخــی اندیشــه ی تفکیــک قــوا مقــدم بــر تمایــز سیاســت و اداره اســت. بی شــک تمایــز 
ــه  ــت ک ــون اس ــرای قان ــدرت اج ــذاری و ق ــدرت قانون گ ــز ق ــتلزم تمای ــدا مس ــت از اداره در ابت سیاس
در اندیشــه های کســانی چــون منتســکیو و روســو انعــکاس یافتــه اســت؛ بنابرایــن بایــد گفــت تمایــز 
سیاســت و اداره ریشــه در تمایــز کالســیک دیگــری میــان قــوای حاکــم دارد. هــر چنــد از آن فراتــر 
ــه ای از  ــخص و درج ــی مش ــم اساس ــد نظ ــای فاق ــرد. دولت ه ــه می گی ــه از آن فاصل ــی رود و بلک م
قانــون اساســی گرایی2 هماننــد نظام هــای پیشــامدرن و یــا رژیم هــای تمامت خــواه و بســیاری از 
کشــورهای در حــال توســعه تمایــز سیاســت و اداره را نمی شناســند. در ایــن نظام هــا، یکپارچگــی قــوا 
مانــع شــکل گیری اداره بــه عنــوان یــک کارکــرد متمایــز از سیاســت می شــود و در عــوض مــا شــاهد 
ــه ضــرورت  ــوا ب ــه تفکیــک ق ــد توجــه داشــت ک ــن حــال، بای ــا ای ــم. ب یکپارچگــی سیاســت و اداره ای
منجــر بــه جدایــی سیاســت و اداره بــه عنــوان دو حــوزه ی کارکــردی مجــزا نمی شــود؛ بلکــه پیدایــی 

ــه عوامــل دیگــری بســتگی دارد. آن و چگونگــی تعامــل ایــن دو در عمــل ب
واقعیــت هــر چــه باشــد نکتــه ایــن اســت کــه طــرح مفهومــی یــا دغدغــه ی عملــی بــرای تمایــز 

 1-Overeem, P. The Politics-Administration Dichotomy; Toward a Constitutional Perspective, 2nd edition, CRC

Press, 2012: 20

2-Constitutionalism.
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ــه عنــوان  ــروز کــرده باشــد. اداره ب ــد پــس از ظهــور »اداره« ب ــًا بای حوزه هــای سیاســی و اداری منطق
ــی  ــی اروپای ــی، میراث ــون اساس ــر قان ــی ب ــازمان یافته مبتن ــوای س ــع ق ــه و تاب ــوه مجری ــی از ق بخش
)فرانســوی-آلمانی( اســت کــه بــا ســنت آمریکایــی اســتقالل اداره از قــوه مجریــه1 متفــاوت اســت. ایــن 
جداافتادگــی اداره از نظــم اساســی در آمریــکا، آغــاز پیونــد و بلکــه پیــروی اداره از سیاســت روز بــوده 
اســت و همیــن امــر بیــش از همــه پیشــگامان علــم اداره و حقــوق اداری در ایــن کشــور را بــه فــرض 

ــم. ــه آن می پردازی ــه ب ــی سیاســت و اداره ســوق داده اســت کــه در ادام ــز و جدای تمای

گفتار دوم. فرض تمایز: رویکرد كالسیك

برقــراری رابطــه ای متــوازن میــان تخصــص و تعهــد سیاســی دغدغــه ی همــه ی نظام هــای سیاســی-
اداری مــدرن اســت. فــرض کالســیک در ســنت تفکــر اداری اروپایی-آمریکایــی ایــن اســت کــه بــرای 
ــه اصطــالح »بی طرفــی  ــا ب ــی دولــت، دور نگــه داشــتن اداره از سیاســت ی کارآمــدی و کارکــرد عقالن
ــی  ــا »بی طرف ــت در اداره ی ــتمداران از دخال ــتن سیاســت و سیاس ــو، بازداش سیاســی« اداره و از آن س
ــا دور کــردن سیاســت از  ــا دور داشــتن اداره از سیاســت ی ــر اســت. این کــه آی ــی ناگزی اداری« ضرورت
اداره بــه معنــای تقابــل یــا دوگانگــی2 سیاســت و اداره اســت و یــا بــه معنــای عدم مداخلــه ی متقابــل3 
در یــک نکتــه بــه نظــر تردیــدی نیســت و آن امــکان ترســیم خــط تمایــز مفهومــی و کارکــردی میــان 

سیاســت و اداره اســت؛ بــی آن کــه عرصه هــای مشــترک کارکــرد ایــن دو نادیــده گرفتــه شــود.

ــناس و  ــر، جامعه ش ــس وب ــته های ماک ــد در نوش ــت را بای ــی اداره و سیاس ــز مفهوم ــه ی تمای ریش
حقوقــدان آلمانــی، پــی جســت؛ بــه عقیــده ی وی »مســتخدم کشــورِی حقیقــی ... بــر اســاس شــغل 
ــد  ــن او نبای ــد« ... بنابرای ــه »اداره کن ــد بی طرفان ــه بای ــود، بلک ــت ش ــر سیاس ــد درگی ــش ... نبای خاص

1. در قانــون اساســی آامریــکا هیــچ اشــاره ای بــه نظــام اداری نشــده اســت جــز اینکــه بــه رئیس جمهــور اختیــار انتصــاب مقامــات 

ــا تأییــد کنگــره می دهــد. ایــن جداافتادگــی اداره از نظــم اساســی در آمریــکا نقطه ضعــف و شــاید دســت کــم از  سیاســی را ب

نقطــه نظــر جریان هــای لیبــرال کــه خواهــان نزدیکــی هــر چــه بیشــتر اداره-دولــت بــه بــازار هســتند، نقطــه قــوت آن اســت.

 Politics-'( ــت و اداره ــه ی سیاس ــف رابط ــه ی 'Dichotomy' در وص ــواًل کلم ــی، معم ــان انگلیس ــه زب ــوط ب ــات مرب 2. در ادبی

administration dichotomy'( بــه کار مــی رود؛ امــا ایــن کلمــه در بســیاری مــوارد در معنــای تحــت لفظــی کــه تقابــل و دوگانگی 

مطلــق را بــه ذهــن متبــادر می کنــد، بــه کار نمــی رود؛ هماننــد عبــارت »تفکیــك قــوا« کــه در آرای نظریه پــردازان و در عمــل 

بــه معنــی تفکیــك قاطــع و مطلــق قــوا نیســت؛ بنابرایــن، در این جــا از کلمــه ی بی طــرف »تمایــز« بــرای وصــف رابطــه ی ایــن 

دو اســتفاده کردیــم

3-Svara, J. H. ‘Complexity in Political-Administrative Relations and the Limits of the Dichotomy Concept,’ Administra-

tive Theory & Praxis, Vol. 28, No. 1, 2006: 125-126

سیاست و اداره:
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درســت آن چــه را کــه سیاســتمداران، رهبــران و پیروانشــان همیشــه و از ســر ضــرورت انجــام می دهنــد، 
انجــام دهــد ... کــه مبــارزه کــردن اســت. بــرای حزب گرایــی و مبــارزه، شــور -حــب و بغــض-1 ویژگــی 
سیاســتمدار و بیــش از همــه، رهبــر سیاســی اســت.« ایــن در حالــی اســت کــه از نظــر وبــر بوروکــرات 
ــد.3 در  ــالش کن ــدون حــب و بغــض«-2 ت ــی -»ب ــرای اجــرای دســتورات حقوق ــد وظیفه شناســانه ب بای
واقــع، نگرانــی ماکــس وبــر از ســلطه ی دیوان ســاالری مــدرن کــه در عیــن حــال وجــود آن را بــه عنــوان 
ــت،  ــم می پنداش ــوب ه ــت مطل ــه در نهای ــر بلک ــا گریزناپذی ــازمان دهی نه تنه ــی س ــکل عقالن ــا ش تنه

الجــرم او را بــه فکــر جدایــی عرصــه ی اداره از سیاســت کشــانده بــود.

ــوذ  ــرل نف ــکا کنت ــود،4 در آمری ــوران اداری« ب ــیله ی مأم ــه وس ــت ب ــر از »حکوم ــرس وب ــر ت  اگ
ــکا را  ــم اداره در آمری ــدن اداره از زیاده روی هــای دموکراســی، ویلســون،5 پیشــگام عل سیاســت و رهانی
بــه نتیجــه مشــابهی رســانید. بــه گفتــه ی ویلســون »بوروکراســی تنهــا جایــی می توانــد وجــود داشــته 
ــا  ــردم، ســردمداران آن و ســوابق آن ه ــی م ــت از زندگــی سیاســی عموم ــات دول ــه کل خدم باشــد ک
ــت بایــد بوروکراتیــک باشــد.«  جــدا شــود؛ انگیزه هــا، اهــداف، خط مشــی ها و معیارهــای خدمــات دول
از دیــد او »موضوعــات اداری موضوعــات سیاســی نیســتند. اگرچــه سیاســت، کارهــای اداره را تعییــن 
ــکا  ــرد در آمری ــن رویک ــرح ای ــود.«6  ط ــل ش ــد تحم ــتفاده از مناصــب اداری نبای ــا سوءاس ــد، ام می کن
ــد،  ــاراج«7  و ایجــاد »نظــام شایسته ســاالری«8 در اداره مطــرح می گردی ــا هــدف محــو »نظــام ت کــه ب
هم زمــان بــود بــا رشــد احــزاب سیاســی مــدرن و از ایــن رو بــود کــه دســت کــم نویســندگان اولیــه 

1-Ira et studio.

2-Sine ira et studio.  

3-Fritz, S. and Christian Rosser, ‘Weber, Wilson and Hegel: Theories of Modern Bureaucracy,’ Public Administra-   

tion Review, Vol. 69, No. 6, November-December 2009: 1139

4. وبر اصطالح ’Beamtenherrschaft‘ را برای توصیف این وضعیت به کار می برد که به دلیل نبود قدرت و مدیریت سیاسی قوی در 

آلمان پس از جنگ جهانی اول، الاقل از دید او منجر به »سلطه اداری« یا اشغال مناصب اصلی دولتی توسط دیوان ساالران شده بود. 

به نقل از:

 Overeem, P. The Politics-Administration Dichotomy; Toward a Constitutional Perspective, 2nd edition, CRC Press,

2012: 68

5. وودرو ویلسون )1856-1924( بیست و هشتمین رئیس جمهور آمریکا و از پیشگامان علوم اداری در این کشور.

6-Wilson, W. ‘The Study of Administration,’ Political Science Quarterly, Vol. 2, No. 2, 1887: 210, 217.  

7-Spoils system . 

8-Meritocracy/merit system . 
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همچــون ویلســون، سیاســت حزبــی را بــا کارکــرد درســت اداره ناســازگار می دیدنــد.1 بــر ایــن اســاس، 
گفتــه می شــود دغدغــه ی ویلســون در آمریــکا، برعکــس هدفــی کــه وبــر مــد نظــر داشــته، دور کــردن 

سیاســت )حزبــی( از اداره بــوده اســت و نــه برعکــس.2

ایــن خــط اســتدالل در نوشــته های فرانــک گودنــاو3 از بنیان گــذاران حقــوق اداری در امریــکا نیــز 
قابــل مشــاهده اســت. بــه عقیــده ی وی »نظــام تــاراج« »از کوتاهــی در تمایــز اداره از سیاســت« ناشــی 
می شــود. از دیــد او »شناســایی یــک کارویــژه حکومــت کــه انجــام آن هماننــد اجــرای عدالــت از نفــوذ 
ــژه  ــن کاروی ــکا اســت. ای ــی در آمری ــش اصــالح اداره عموم ــی جنب ــدف نهای سیاســت آزاد باشــد«، ه
حکومــت همــان »اداره« کــردن اســت کــه »اجــرای خواســت دولــت«4 را بــر عهــده دارد و قــوه مجریــه 
بــه معنــای خــاص یــا بــه گفتــه او »مجریــه خالــص« تنهــا جــزء کوچکــی از آن اســت. بــه عقیــده ی 
گودنــاو تنهــا ایــن بخــش اخیــر اســت کــه دارای کارویــژه سیاســی اســت؛ چــرا کــه هماننــد مــردم و 
قــوه مقننــه »بیــان خواســت دولــت« 5 را بــر عهــده دارد. بخــش مهم تــر اداره بایــد مســتقل باشــد؛ بــه 
عبــارت دیگــر گرچــه گودنــاو اهمیــت نظــارت سیاســی بــر بخش هایــی از اداره و بــه تعبیــر او »مجریــه 
ــه  ــد ک ــدار می ده ــد، هش ــد می کن ــی تأکی ــله مراتب سیاس ــت سلس ــر اهمی ــرد و ب ــص« را می پذی خال
»ایمنــی تنهــا در ایــن اســت کــه شــجاعانه بپذیریــم کــه هــم بــر اجــرای کلــی قانــون نظــارت شــود 

1. رویلســون، عرصــه ی اداره را بــه تجــارت تشــبیه می کــرد و آن را شــبه تجــارت )business-like( می خوانــد. گفتــه شــده اســت 

این جــا بیــن تبدیــل اداره بــه شــبه تجــارت کــه مســتلزم فاصلــه گرفتــن اداره از سیاســت اســت و مســئولیت پذیرتر کــردن اداره 

کــه مســتلزم تبعیــت اداره از سیاســت اســت، تنــش و تناقضــی وجــود دارد کــه هنــوز هــم بــر تفکــر غربــی )لیبــرال( در خصــوص 

تمایــز سیاســت و اداره حاکــم اســت. )See: overeem, 2012: 57( بــه ویــژه فرامــوش نکنیــم کــه در قانــون اساســی ایــن کشــور 

هیــچ اشــاره ای بــه نظــام اداری نشــده اســت؛ جــز این کــه بــه رئیس جمهــور اختیــار انتصــاب مقامــات سیاســی را بــا تأییــد کنگــره 

می دهــد. ایــن جداافتادگــی اداره از نظــم اساســی )constitutional( در امریــکا همــواره آن را در معــرض موج هــای ادواری سیاســت 

قــرار می دهــد کــه »نظــام تــاراج« محصــول آن اســت و کســانی چــون ویلســون بــا تشــبیه اداره بــه بــازار )کــه البتــه در نهایــت از آن 

روی برگردانــد( درصــدد اصــالح آن بوده انــد؛ امــا از ســوی دیگــر، »بــازاری« کــردن اداره و نزدیــک کــردن معیارهــای اداره ی عمومــی 

بــه بــازار کــه بــه ویــژه از دهــه 80 میــالدی و بــا ظهــور »مدیریــت عمومــی نویــن« در اکثــر کشــورهای ســرمایه داری پذیرفتــه شــد، 

چــه بســا اداره را از مســئولیت پذیری در اداره خدمــات عمومــی تهــی کنــد. ایــن تناقضــی اســت کــه هنــوز الینحــل مانــده اســت.

2-Fritz, S. and Christian Rosser, ‘Weber, Wilson and Hegel: Theories of Modern Bureaucracy,’ Public Administration Re-

view, Vol. 69, No. 6, November-December 2009

3-Frank. J Goodnow (1859-1939) . 

4-The execution of the state’s will . 

5-The expression of the state’s will . 
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ــع  ــه واق هــم این کــه در بخشــی از کار اداره، سیاســت وارد نشــود. تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه ب
ــد.«1 حکومــت مردمــی و اداره کارآمــد تحقــق می یاب

ــی2  ــت حزب ــای سیاس ــه معن ــت ب ــر سیاس ــه اگ ــت و آن این ک ــلم اس ــه مس ــک نتیج ــا ی ــا اینج ت
ــت را  ــر سیاس ــا اگ ــت؛ ام ــی اس ــی پذیرفتن ــروع حزب ــداف نامش ــت و اه ــی اداره از سیاس ــد، جدای باش
ــز سیاســت و  ــوان از تمای ــه می ت ــن اســت کــه چگون ــم، پرســش ای ــز بدانی شــامل سیاســت گذاری3  نی

ــت؟ اداره ســخن گف

گفتار سوم. گستره ی تمایز: از سیاست تا سیاست گذاری

اگــر جدایــی اداره از سیاســت حزبــی و عــدم دخالــت دســت کــم آشــکار یــا مســتقیم 
اداره کننــدگان و اشــخاص اداری در پیشــبرد سیاســت حزبــی بــرای کســب قــدرت پذیرفتنــی اســت، 
ــه  ــان در مســیر سیاســت گذاری عمومــی در دولت هــای مــدرن امــروزی واقع بینان ــده گرفتــن آن نادی
ــت،  ــه ی سیاس ــا هم ــتند؛ ام ــی هس ــت گذاری، سیاس ــه سیاس ــوط ب ــات مرب ــه ی موضوع ــت. هم نیس
ــه از فعالیت هــای سیاســی اســت کــه  ــی آشــکارترین نمون سیاســت گذاری نیســت. سیاســت انتخابات
ــراری  ــتلزم برق ــت و اداره مس ــز سیاس ــن تمای ــت؛ بنابرای ــت گذاری اس ــا سیاس ــاط ب ــب بی ارتب اغل
ــا همــان  ــه معنــای پلیتیــک4 ی ــان دو جنبــه ی عمــل سیاســی یعنــی سیاســت ب ــز دیگــری می تمای
ــم اســت  ــی، آن چــه مه ــه می شــود در سیاســت حزب ــی و سیاســت گذاری اســت. گفت سیاســت حزب
ــوای  ــن محت ــت گذاری، ای ــی در سیاس ــت ول ــات( اس ــات و انتصاب ــری )در انتخاب ــدرت تصمیم گی ق

ــم اســت کــه اهمیــت دارد.5 تصمی
واقعیــت ایــن اســت کــه تفکیــک ایــن دو جنبــه از عمــل سیاســی هــر چنــد در عمــل امکان پذیــر 

1-See: Rutgers, M. R. ‘Public Administration and the Separation of Powers in a Cross-Atlantic Perspective,’ Admin-

 istrative Theory & Praxis, Vol. 22, No. 2, 2000: 299; Overeem, P. The Politics-Administration Dichotomy; Toward

a Constitutional Perspective, 2nd edition, CRC Press, 2012: 62-64

2-Politics.  

3-Policy-making.

4-Politics/ Politique.  

 5-Overeem, P. The Politics-Administration Dichotomy; Toward a Constitutional Perspective, 2nd edition, CRC  

Press, 2012: 321-2
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ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــان سیاســت و اداره باش ــزی محــدود می ــای تمای ــد مبن ــا می توان نیســت، ام
اداره کننــدگان و مســتخدمان کشــوری هــر چنــد در مقــام مشــاور در سیاســت گذاری )تصمیم گیــری( 
و یــا اعمــال اختیــار گزینشــی در اجــرای سیاســت ها و نحــوه ی ارائــه ی خدمــات و توزیــع، ایفــای نقــش 
ــد؛  ــت ندارن ــه طــور معمــول دخال ــا ب ــد ی ــت ندارن ــراد دخال ــات و انتصــاب اف ــا در انتخاب ــد، ام می کنن
ــات  ــی اداری« مقام ــه ی »بی طرف ــد و قرین ــی« اداره نامی ــی سیاس ــد »بی طرف ــه بای ــزی ک ــان چی هم
سیاســی اســت. یــک »عــدم مداخلــه متقابــل« در انتخابــات و انتصابــات کــه نتیجــه اش تمایــزی، هــر 
چنــد محــدود، میــان سیاســت و اداره اســت؛ رونــدی کــه فــرض تحقــق آن بــا چالش هــای نظــری و 

عملــی زیــادی روبروســت.

ــات  ــی« مقام ــار »قانون ــدگان و اختی ــاب اداره کنن ــرایط انتص ــه ش ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
سیاســی بــرای انتصــاب دســت کــم مقامــات عالــی اداری، فــرض عــدم مداخلــه ی متقابــل هــم هماننــد 
فــرض تمایــز کامــل میــان سیاســت و اداره، واقع بینانــه نیســت. در بســیاری کشــورهای دنیــا، مقامــات 
سیاســی از جملــه رئیس جمهــور، نخســت وزیــر و یــا وزرا بــه موجــب قانــون اساســی و قوانیــن عــادی 
ــه  ــت ک ــی اس ــال نفوذهای ــر از اعم ــن غی ــد و ای ــران اداری برخوردارن ــی مدی ــن برخ ــاز تعیی از امتی
غیرمســتقیم در انتصــاب مدیــران و شــاید دیگــر مســتخدمان اداری از ســوی مقامــات سیاســی صــورت 
می گیــرد؛ بنابرایــن، اگــر بتــوان »بی طرفــی سیاســی« اداره را بــه عنــوان یــک فــرض عملــی پذیرفــت، 

ــا واقعیــات موجــود ســازگار نیســت. »بی طرفــی اداری« مقامــات سیاســی فرضــی اســت کــه ب

 بدیــن ترتیــب عرصه هــای متمایــز سیاســت و اداره بــه دلیــل وجــود پدیــده ای کــه »سیاسی ســازی 
ــود. ــر می ش ــود، تنگ ت ــده می ش اداره« خوان

گفتار چهارم. گونه های »سیاسی سازی« اداره

ــد »سیاسی ســازی«1 اداره  ــوط می شــود، رون ــای لیبرال-دموکراســی مرب ــه نظام ه ــه ب ــی ک ــا جای ت
در دهه هــای اخیــر و بــه طــور مشــخص از دهــه 1980 م؛ بــا راه افتــادن جریــان »مدیریــت عمومــی 

1-Politicisation.

سیاست و اداره:
 تمایز و همپوشی 
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نویــن«1 در مجمــوع شــدت بیشــتری یافتــه و اشــکال گوناگونــی بــه خــود گرفتــه اســت؛ بــا ایــن حــال، 
کــم و کیــف آن بســته بــه عوامــل مختلفــی از جملــه نظــام سیاســی و »ســنت اداره عمومــی«2 در هــر 
ــا تنــوع ملی شــان،  کشــور متفــاوت اســت. در واقــع، اصالحــات ناشــی از »مدیریــت عمومــی نویــن« ب
تالشــی بــود بــرای کنتــرل مســتخدمان کشــوری و کاســتن از عرصــه ی خودمختــاری حرفــه ای آن هــا 
ــی و  ــش خصوص ــارج از اداره، از بخ ــاوران خ ــن و مش ــک متخصصی ــا کم ــف، ب ــیوه های مختل ــه ش ب
ســازمان های بین المللــی و دانشــگاهیان. ایــن رونــد کــه هدفــش در ابتــدا جــدا کــردن سیاســت از اداره 
و نزدیــک کــردن اداره ی عمومــی بــه اداره ی خصوصــی بــود، بــا به کارگیــری افــراد بــر اســاس »اعتمــاد 
سیاســی« و روابــط شــخصی خــارج از سلســله مراتب ســنتی اداره، در عمــل نفــوذ مقامــات سیاســی بــر 
اداره را افزایــش داد و باعــث وابســتگی بیشــتر اداره بــه سیاســت شــد؛ رونــدی کــه دســت کــم، تجربــه ی 

بیشــتر کشــورهای غربــی مبیــن آن بــود.

واقعیــت ایــن اســت کــه برخــی نظام هــای سیاســی-اداری بــه نســبت ســایرین مســتعد 
»سیاسی ســازی« اداره انــد؛ در واقــع، سیاســی شــدن اداره همیشــه رونــدی هشــیار و آگاهانــه نیســت؛ 
بلکــه ســاختار سیاســی، چگونگــی روابــط قــوا و بــه تبــع آن، ســنت اداری در هــر کشــور بــه گونــه ای 
ــن  ــد و همی ــاب می کن ــازی« اداره را ایج ــاص، از »سیاسی س ــًا خ ــه ای، احیان ــواره گون ــه هم ــت ک اس
امــر، تعریــف ایــن پدیــده و شناســایی همــه ی شــکل های آشــکار و پنهــان رابطــه سیاســت و اداره را 

دشــوار می کنــد.

1.  از اواخــر دهــه 70 و اوایــل دهــه 80 میــالدی رویکــرد لیبرالــی »مدیریــت عمومــی نویــن« بــا رهــا کــردن اهــداف عمومــی 

و رفاهــی دولــت از مفاهیمــی چــون »آزاد ســازی«، »خصوصــی  ســازی« و »مقــررات  زدایــی« حمایــت می کــرد و در همــه ی 

کشــورهای صنعتــی کــم  و بیــش پذیرفتــه شــد. در ایــران تصویــب قانــون »مدیریــت خدمــات کشــوری« در ســال 1386 از این 

نظــر نقطــه ی عطفــی اســت؛ عنــوان ایــن قانــون و بــه ویــژه اصطــالح »مدیریــت«، بــه وضــوح، نشــانه ی تأثیــر پذیری پیشــنهاد 

دهنــدگان قانــون از رویکردهــای متأخــر نســبت بــه اداره ی عمومــی و خدمــات کشــوری در غــرب اســت. در مــورد آبشــخورهای 

نظــری ایــن قانــون و تفاوت هــای قانــون یادشــده بــا قانــون اســتخدام کشــوری ســال 1345، ر.ک: دفتــر مطالعــات برنامــه  و 

ــات كشــوری، 1393. ــون مدیریــت خدم بودجــه مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی، نقــد و بررســی قان

2. ســنت اداره عمومــی یــا »ســنت اداری« بخشــی از »ســنت دولــت« )State Tradition( در هــر کشــور یــا نظــام 

اداری«  اســت. »ســنت  نظــام سیاســی  یــک  در  نهادهــای حاکــم  دربرگیرندهــی مجموعــه  کــه  اســت  سیاســی 

عمومــی«  »اداره  کــه  اســت  کشــور  در  حاکــم  نهادهــای  از  بخشــی  آن  ســاختارهای«  و  »ایده هــا  معنــای  بــه 

ر.ک: مــورد،  ایــن  در  اســت.  سیاســی  نظــام  اداری  ســازوکار  یــا  بوروکراســی  دربرگیرندهــی  و  می شــود  خوانــده 

 Yesilkagit, K. ‘The Future of Administrative Tradition: Tradition as Ideas and Structure’, in: Painter, M. and B. Guy

Peters (eds), Tradition and Public Administration, Palgrave Macmillan, 2010: 148
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»سیاسی ســازی« اداره دربرگیرنــده ی دســت کــم ســه جنبــه ی بــه هــم مرتبــط رابطــه ی سیاســت و 
اداره اســت؛ یــک وابســتگی سیاســی مأمــوران اداری بــه ویــژه هنــگام انتصــاب بــه مناصــب عالــی اداری، 
دوم دخالــت مقامــات اداری در رونــد سیاســت گذاری بــه نحــو موجــه و مشــروع یــا نامشــروع و ســوم 
موضــوع مشــارکت سیاســی اشــخاص اداری بــه عنــوان شــهروند و محدودیت هــای حرفــه ای و قانونــی 
آزادی بیــان بــرای آن هــا؛1 بنابرایــن وقتــی از »سیاسی ســازی« اداره ســخن می گوییــم، دســت کــم یکــی 
از ایــن جنبه هــای ارتبــاط سیاســت و اداره را مدنظــر داریــم؛ امــا بــه نظــر می رســد تأکیدهــا بیــش از 
همــه بــر جنبــه ی اول ایــن رابطــه بــوده اســت. بــر ایــن اســاس گفتــه می شــود »سیاسی ســازی« اداره 
ــه جــای معیارهــای شایســتگی در گزینــش، حفــظ و ارتقــای  یعنــی »نشــاندن معیارهــای سیاســی ب
ســمت و تنبیــه مســتخدمان عمومــی«.2  ایــن تعریــف شناخته شــده آن قــدر فــراخ هســت کــه عمــده ی 
ــرد؛  ــر بگی ــف را در ب ــورهای مختل ــای اول( در کش ــازی اداره )در معن ــای سیاسی س ــکل ها و گونه ه ش
از دخالــت مســتقیم و آگاهانــه در گزینــش و انتصــاب و جابجایــی مســتخدمان کشــوری تــا شــکل های 
ــه ی  ــش گون ــت ها. ش ــرای سیاس ــران در اج ــردن اداره و مدی ــراه ک ــرای هم ــوذ ب ــال نف ــر اعم ظریف ت
ــد؛ اول »سیاسی ســازی مســتقیم«3  متفــاوت از سیاسی ســازی اداره در ذیــل ایــن تعریــف جــا گرفته ان
یعنــی تــالش آشــکار بــرای این کــه وفــاداران سیاســی کــه چــه بســا بیــرون از اداره هســتند، بتواننــد 
ــازی اداره  ــورت سیاسی س ــن ص ــن پیش پاافتاده تری ــد. ای ــت بیابن ــمت های اداری دس ــب و س ــه مناص ب
ــه  ــه ای«4 ب ــی کــه »سیاسی ســازی حرف ــد. در حال ــاق می افت ــت اتف ــر دول ــا تغیی ــه معمــواًل ب اســت ک
عنــوان نــوع دیگــری از سیاسی ســازی اداره، یعنــی جایگزینــی مأمــوران عمومــی حرفــه ای رده بــاال از 

درون بدنــه ی اداری بــا دیگــر مأمــوران حرفــه ای کــه بــه دولــت وقــت وفادارنــد.

سیاســی ســازی اداره همیشــه بــا جابجایــی مدیــران اداری و مســتخدمان کشــوری اتفــاق نمی افتــد؛ 
ــر فشــارهای  ــه ی اداری در براب ــی کــه بدن ــژه زمان ــه وی ــر اجــرای سیاســت ها، ب ــرای نظــارت ب بلکــه ب
سیاســی مقاومــت می کنــد و امــکان جابجایــی نیســت، دولــِت وقــت ســاختارهایی اضافــی بــا منصوبینی 
ــا  ــژه ی ــاردن مشــاوران وی ــد. گم ــر مســتخدمان کشــوری نظــارت کنن ــه ب ــد ک از خــود ایجــاد می کن

 1-Rouban, L. ‘Political-Administrative Relations,’ in: Raadschelders, J. C. N., Toonen, T. A. J. and Frits M. Van der

Meer (eds), The Civil System in 21 st Century, Palgrave Macmillan, 2007: 268

 Peters, B. G. and Pierre, J., ‘Politicization of the civil service: concepts, causes, consequences,’ in: Peters, B. G.  

 2-and Pierre, J. (eds), Politicization of the civil service in Comparative Perspective, The quest for control, Routledge,

2004: 2

3-Direct Politicisation.  

4-Professional Politicisation. 
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ــوذ  ــال نف ــا اعم ــور، در تصمیم گیری ه ــا رئیس جمه ــر ی ــت وزی ــام نخس ــه ن ــه ب ــری ک ــان دیگ منصوب
کننــد، نمونــه ای از ایــن بــه اصطــالح »سیاسی ســازی زائــد«1 اســت.

ــوری  ــد( کش ــتخدمان )ارش ــم دارد؛ گاه مس ــری ه ــای ظریف ت ــر اداره صورت ه ــت ب ــر سیاس تأثی
ــه  ــت، ظرفیــت اثرگــذاری آن هــا کاهــش یافتــه اســت و بنابرایــن ب ــا تغییــر دول احســاس می کننــد ب
ــزل  ــغل، تن ــت دادن ش ــرس از دس ــد. ت ــری کنن ــود کناره گی ــمت خ ــد از س ــم می گیرن ــار تصمی ناچ
جایــگاه، انتقــال و غیــره نیــز ممکــن اســت آن هــا را وادار بــه تغییــر رفتــار یــا تغییــر رویکردشــان کنــد. 
عمــق سیاسی ســازی اداره از ایــن نــوع کــه »سیاســی شــدن آینده نگرانــه«2  نامیــده می شــود، ممکــن 
ــه در »سیاســی  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد؛ ب ــازی قابل مقایســه باش ــکارتر سیاسی س ــای آش ــا گونه ه اســت ب
ــد و  ــرا بدانن ــازی مب ــئولیت سیاسی س ــود را از مس ــد خ ــتمداران می توانن ــه« سیاس ــدن آینده نگران ش

بدیــن ترتیــب هزینــه ی سیاســی کمتــری متحمــل شــوند.

امــا بایــد توجــه داشــت کــه مســئولیت سیاسی ســازی اداره ممکــن اســت عــالوه بــر قــوه مجریــه 
ــط  ــوع رواب ــوه مقننــه نیــز بشــود. در ایــن »سیاسی ســازی مضاعــف«3 کــه بیشــتر، پیامــد ن شــامل ق
قــوا در برخــی نظام هــای سیاســی اســت، قــوه مقننــه نیــز ممکــن اســت تــالش کنــد منصوبیــن خــود 

را بــر مناصــب اداری بنشــاند.

همین طــور، عامــالن اجتماعــی نیــز بــا وجــود برخــوردار نبــودن از اختیــار انتصــاب، ممکــن اســت 
در واگــذاری مناصــب بــه افــراد اعمــال نفــوذ کننــد کــه »سیاسی ســازی اجتماعــی«4 نامیــده می شــود.

ــات  ــی« خدم ــر »حرفه ای گرای ــازی ب ــای سیاسی س ــن گونه ه ــک از ای ــر ی ــی ه ــای عمل پیامده
کشــوری کــه بــا بی طرفــی آن نســبت نزدیــک دارد، ممکــن اســت متفــاوت باشــد؛ امــا از نقطــه نظــر 
ــوب  ــرد مطل ــر کارک ــه دامن گی ــت ک ــی اس ــازی آفت ــه سیاسی س ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ــاری ف هنج
ــب  ــه مرات ــی ب ــص اهمیت ــا دوام و متخص ــه ی اداری ب ــه در آن بدن ــود ک ــک می ش ــت دموکراتی سیاس
بیــش از مقامــات سیاســی در سیاســت گذاری عمومــی دارد؛ بــه عبــارت دیگــر، »صالحیــت بی طــرف« 

ــود. ــته می ش ــت ها انگاش ــرای سیاس ــم و اج ــت تنظی ــازی کیفی ــرط بیشینه س پیش ش

1-Redundant Politicisation.

2-Anticipatory Politicisation.  

3-Dual Politicisation.  

4-Social Politicisation.  
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گفتــار پنجــم. تبعیــت اداره از سیاســت: دفــاع از نظــارت سیاســی 
بــر اداره

ــر اداره ی عمومــی وجــود  ــه ســود کنتــرل سیاســی بیشــتر ب ــا ایــن حــال، اســتدالل هایی نیــز ب ب
ــتمداران  ــه سیاس ــت مســتقیم سیاســی در اداره ب ــه دخال ــن اســت ک ــتدالل ای ــن اس دارد. معمول تری
ــه اجــرای موفــق سیاست هایشــان  ــد کــه ب ــه کار گیرن ــی را ب منتخــب مــردم امــکان می دهــد مأموران
متعهــد باشــند؛ اگــر صالحیــت و دانــش تخصصــی مســتخدمان کشــوری مهــم اســت، عالقــه ی مأموران 

اداری بــه موفقیــت دولــت حاکــم نیــز بــه همیــن ســان مهــم اســت.

ــص و  ــار تخص ــوری در حص ــتخدمان کش ــدن مس ــور ش ــود محص ــه می ش ــر، گفت ــوی دیگ  از س
ــه دنبــال خواهــد داشــت و  ــزوای آن هــا از جامعــه را ب ــه ادعــای بی طرفــی، ان جابجــا نشــدن آن هــا ب
ــد دموکراســی( از  ــا نمایندگــی کــردن بوروکراســی )همانن ــده«1 ی ــا »بوروکراســی بازنماین ــر ب ــن ام ای
ــا جامعــه  جامعــه ناســازگار اســت. سیاســی شــدن اداره هــر چنــد بهتریــن راه پیونــد دولــت و اداره ب

ــد.2 ــدی باش ــن پیون ــی چنی ــد بان ــت، می توان نیس

نکتــه ی دیگــر این کــه بنــا بــه تحلیــل برخــی اگــر قــدرت در یــك ســاختار حکومتــی )مثــاًل امریــکا( 
دچــار پراکندگــی باشــد، بــه دلیــل فقــدان یــك مرکــز قــدرت فراگیــر، هیــچ یــك از بازیگــران آن قــدر 
قــوی نیســت کــه قــادر بــه تنظیــم یــک برنامــه ی سیاســی روشــن باشــد و نهادهــای تابــع بــرای انجــام 
مأموریــت خــود نمی تواننــد بــه یــک سلســله مراتب رســمی قــدرت کــه بــه آن هــا قــدرت کافــی بــرای 
انجــام کارشــان ببخشــد، تکیــه کننــد؛ در نتیجــه اداره ی عمومــی در ســطح ملــی و محلــی همیشــه 
سیاســی اســت و ایــن دلیــل، کافــی اســت کــه اداره کننــدگان بــرای انجــام کارهــای خــود همــواره از 
نظــر سیاســی، آگاه، فعــال )و بلکــه حامــی سیاســت حاکــم( باشــند. در ایــن شــرایط جدایــی اداره از 

سیاســت قریــن توفیــق نخواهــد بــود.

ــد  ــه تأکی ــود؛ این ک ــه می ش ــی ارائ ــن جدای ــه ای ــم علی ــی ه ــتدالل اخالق ــک اس ــالوه، ی ــه ع  ب
ــی سیاســی اداره، باعــث می شــود اداره کننــدگان وظیفــه ی خــود  ــی و بی طرف ــر کارای بیــش از حــد ب
را منحصــر بــه اجــرای سیاســت ها بداننــد؛ بی آن کــه بــه پیامدهــای اخالفــی آن در ارتبــاط بــا اقشــار 

1-Representative bureaucracy.

 2-Peters, B. G. ‘Politicisation: What Is It and Why Should We Care?’ in: Christine, N., Vanhoonacker, S. and Luc  

Verhey (eds), Civil Servants and Politics, A Delicate Balance, UK: Palgrave Macmillan, 2013: 20-21
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ــه  ــی اداره، چــه بســا اداره را ب ــی و بی طرف ــر جدای ــد مفــرط ب ــع، تأکی نابرخــوردار بیندیشــند.1 در واق
ابــزار صــرف سیاســت بــدل کنــد. ایــن رویکــرد ابــزاری بــه اداره، یــک بــار دیگــر چالــش سیاسی ســازی 

ــد. ــا می نه ــروی م ــوده اســت، روب ــز ب ــردازان تمای ــی برخــی نظریه پ ــه نگران اداره را ک

گفتار ششم. بازخوانی خطوط تمایز

گفتــه می شــود بــه طــور کلــی پنــج عامــل شــکل دهنده ی رابطــه ی سیاســتمداران و اداره کننــدگان 
اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، پنــج عامــل، تعیین کننــده ی تفــاوت میــان ایــن دو گــروه از مراجــع عمومــی 
ــی  ــای اصل ــش )سیاســی(، ارزش ه ــری و گرای ــش، جهت گی ــی اســت: نحــوه ی انتخــاب و گزین و دولت
ــاب  ــش و انتخ ــوه ی گزین ــورد نح ــتفاده.2 در م ــورد اس ــای م ــا و ابزاره ــای آن ه ــك، کارکرده ــر ی ه
ــون اساســی ها و قوانیــن  ــن اســت کــه معمــواًل قان سیاســتمداران و مســتخدمان کشــوری واقعیــت ای
ــی از  ــف متنوع ــاب طی ــار انتص ــی اختی ــات سیاس ــه مقام ــف ب ــی مختل ــای سیاس ــادی در نظام ه ع
مســتخدمان )مدیــران( را می بخشــند ولــی عکــس قضیــه صــادق نیســت و مأمــوران اداری، اختیــاری 
قانونــی و رســمی در تعییــن و انتخــاب مقامــات سیاســی ندارنــد، هــر چنــد ممکــن اســت در معرفــی 
ــرض کالســیک در  ــای سیاســی، ف ــورد جهت گیری ه ــد. در م ــوذ کنن ــال نف ــان( اعم ــه پارلم ــا )ب آن ه
ســنت تفکــر اداری در اروپــا و آمریــکا ایــن بــوده اســت کــه بــرای کارآمــدی و کارکــرد عقالنــی دولــت، 
دور نگــه داشــتن اداره از سیاســت یــا بــه اصطــالح »بی طرفــی سیاســی« اداره و از آن ســو، بازداشــتن 
سیاســت و سیاســتمداران از دخالــت در اداره ضرورتــی ناگزیــر اســت؛ همــان پدیــده ای کــه از آن بــه 
عنــوان »صالحیــت بی طــرف«3 اداری یــاد می شــود. »صالحیــت بی طــرف« یعنــی »توانایــی انجــام کار 

 1-Demir, T. ‘Politics and Administration, Three Schools, Three Approaches, and Three Suggestions,’ Administrative
Theory & Praxis, Vol. 31, No. 4, 2009: 512
 2-See: Svara, J. H. ‘Complexity in Political-Administrative Relations and the Limits of the Dichotomy Concept,’  
Administrative Theory & Praxis, Vol. 28, No. 1, 2006: 121-139

ــات  ــی اســت کــه در ادبی ــرت کافمــن، محقــق آمریکای ــداع هرب 3. اصطــالح »صالحیــت بی طــرف« )neutral competence( اب
مربــوط بــه اداره عمومــی بســیار شــایع اســت. وی در ســال 1956 م. در مقالــه ای پرنفــوذ، »نمایندگــی، صالحیــت بی طــرف و 
رهبــری اجرایــی« را ســه ارزشــی دانســت کــه نهادهــای اداری در آمریــکا در واکنــش بــه شــرایط جــاری در ادوار مختلــف تاریخی، 
بــه ترتیــب، بــر اســاس آن ســازمان یافتــه و عمــل نموده انــد. بــه عقیــده ی وی، تأکیــد بــر »صالحیــت بی طــرف« اداری از نیمــه 
دوم قــرن نوزدهــم واکنشــی بــود بــه تأکیــد بیــش از حــدی کــه بــر ارزش »نمایندگــی« شــهروندان می شــد کــه منجر بــه افزایش 
مناصــب انتخابــی )سیاســی( و تقویــت سیســتم تــاراج )spoils system( در واگــذاری مناصــب اداری )سیاســی( بــه افــراد گردیــده 
بــود؛ همان گونــه کــه تأکیــد فــراوان بــر »صالحیــت بی طــرف« اداره، منجــر بــه تشــکیل »حوزه هــای صالحیــت آزاد از نظــارت 
ــوران و کارگزاری هــا  ــاده مســتقل تصمیم گیــری« توســط مأم ــر فوق الع ــِی رؤســای سیاســی آن هــا« و »شــکل گیری جزای واقع
شــده بــود و »رهبــری اجرایــی« و تقویــت مجریــه فــدرال واکنشــی بــود بــه ایــن تالشــی و پراکندگــی نهــادی و اجرایــی؛ ر.ک:
 Kaufman, H. ‘Emerging Conflicts in the doctrines of public administration,’ American Political Science Review, Vol.
50, 1956: 1057-1073
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دولــت بــه نحــوی ماهرانــه و مطابــق معیارهــای روشــن و عینــی تــا تعهــد و وفــاداری فــردی یــا حزبــی 
یــا چیــز دیگــر«. گفتــه می شــود صالحیــت بی طــرف بــه ایــن معنــا حــاوی دو وجــه اســت: یــک وجــه 
منفــی یــا ســلبی حــاوی آن چــه کــه نبایــد مســتخدمان کشــوری بــر اســاس آن عمــل کننــد؛ یعنــی 
»تعهــد و وفــاداری فــردی یــا حزبــی یــا چیــز دیگــر« و دوم، وجــه ایجابــی حــاوی آن چــه کــه بایــد 
مســتخدمان کشــوری بــر اســاس آن عمــل کننــد؛ یعنــی »معیارهــای روشــن و عینــی« کــه در واقــع 

همــان صالحیــت حرفــه ای اســت.1

لــزوم صالحیــت حرفــه ای کارکنــان دولــت مــا را بــه شناســایی تفــاوت ارزش هــای حاکــم بــر اعمال 
ــی«  ــا »حرفه ای گرای ــه ای ی ــت حرف ــد. صالحی ــت می کن ــدگان و سیاســتمداران هدای ــار اداره کنن و رفت
بــه معنــای اســتقالل، تجربــه، تعهــد بــه منافــع عمومــی )کــه ممکــن اســت پادشــاه، دولــت، قانــون 
اساســی یــا مــردم نماینــده آن شــناخته شــوند(، اخــالق )حرفــه ای( و مســئولیت غیرحزبــی در برابــر 
ــن در  ــت اســت؛2 ای ــودن کارکنــان دول ــه ب ــن شــاخصه های حرف مقامــات سیاســی و مــردم از مهم تری
حالــی اســت کــه باورهــا و ایدئولــوژی، تمایــل بــه پیشــبرد خیــر جامعــه بــه عنــوان یــک کل و تعهــد 
بــه ســازمان دهی و بهره بــرداری از تجربــه از مهم تریــن ارزش هــای حاکــم بــر سیاســتمداران شــناخته 

می شــود.

ایــن ارزش هــا حســب مــورد در عرصه هــای سیاســت و اداره غلبــه دارنــد؛ آن هــا نــه جایگزیــن هــم 
بلکــه مکمــل یکدیگرنــد. »دوگانگــی ارزش هــای بوروکراتیــک و ارزش هــای دموکراتیــک، مطلــق نیســت. 
ارزش هــای اداری نه تنهــا شــامل کارآمــدی، صرفه جویــی و اثربخشــی می شــود؛ بلکــه قانــون، خدمــت 

عمومــی، عدالــت و صداقــت را نیــز در بــر می گیــرد.«3

1-Overeem, P. ‘The Value of The Dichotomy: Politics, Administration, and The Political Neutrality of Administra-

tors,’ Administrative Theory & Praxis, Vol. 27, No. 2, 2005: 315

ــی سیاســی« )political difference( نامیــده می شــود،  ــا آن چــه »بی تفاوت ــا »صالحیــت بی طــرف« ب 2. بی طرفــی اداری ی

تفــاوت دارد؛ مســتخدمان کشــوری بــه عنــوان شــهروند حــق دارنــد انتخاب هــای سیاســی خود را داشــته باشــند اما بــه عنوان 

مأمــور عمومــی بایــد بی طرفانــه عمــل کننــد؛ بــه عبــارت دیگــر، مأمــوران عمومــی نبایــد در انجام وظایــف، حــب و بغض های 

ــان در نظام هــای مختلــف متفــاوت اســت. ر.ک: سیاســی شــخصی خــود را اعمــال کننــد. هرچنــد میــزان آزادی عمــل آن

 Overeem, P. ‘The Value of The Dichotomy: Politics, Administration, and The Political Neutrality of Administrators,’

Administrative Theory & Praxis, Vol. 27, No. 2, 2005: 314

3-Yang, K. & Holzer, M. ‘Re-Approaching the Politics/Administration Dichotomy and Its Impact on Administra-   

tive Ethics,’ Public Integrity, Vol. 7, No. 2, 2005: 115

سیاست و اداره:
 تمایز و همپوشی 



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســــال سوم / شمـــــاره نهم / زمستان 1400

157

کارویژه هــای مســتخدمان اداری و سیاســتمداران نیــز بــا وجــود همپوشــی، متمایزنــد؛ اداره، 
ــار  ــدگان انتظ ــه از اداره کنن ــت ک ــی اس ــن کارکردهای ــت گذاری مهم تری ــاوره در سیاس ــت و مش مدیری
ــتمداران  ــای سیاس ــان، کارویژه ه ــیابی کارکن ــارت و ارزش ــت ها، نظ ــد سیاس ــن و تأیی ــی رود و تعیی م
ــه  ــن این ک ــی »در تعیی ــه در گذشــته اشــاره شــد، مســتخدمان عموم ــا چنان ک شــناخته می شــود؛ ام
چــه کســی چــه چیــزی را از بخــش عمومــی دریافــت کنــد، ایفــای نقــش می کننــد«1 اداره کننــدگان 
هــم در تنظیــم سیاســت ها )از راه مشــاوره( ایفــای نقــش می کننــد و هــم بــا اعمــال اختیــار گزینشــی 

ــند. ــکل می بخش ــه آن ش ــت ها ب ــرای سیاس در اج

ــزار  ــواًل از اب ــتمداران معم ــد؛ سیاس ــم متفاوت ان ــا ه ــز ب ــروه نی ــن دو گ ــای ای ــرانجام، ابزاره س
ــتفاده  ــود اس ــداف خ ــبرد اه ــد و پیش ــای جدی ــاد فرصت ه ــرای ایج ــازی ب ــازی و حزب س ائتالف س

می کننــد و حــال آن کــه ابزارهــای اداره کننــدگان، داده-محــور و عقالنی تــر اســت.

ــز  ــز اداره از سیاســت و تمای ــرای تمی ــل و نشــانه های آشــکاری ب ــت دالی ــد گف ــب بای ــن ترتی بدی
سیاســتمداران از اداره کننــدگان وجــود دارد؛ بــا ایــن حــال، پیداســت کــه در دولت هــای مــدرن امــروزی 
ــه اخــالق  ــد ب ــه ای پایبن ــت حرف ــدون پشــتوانه ی مدیری ــا سیاســت ب ــرل سیاســی، ی ــدون کنت اداره ب
ــدگان را  ــی و اداره کنن ــوران انتخاب ــن مأم ــه ی بی ــود »رابط ــه می ش ــت. گفت ــور نیس ــه ای قابل تص حرف
بــه ســادگی می تــوان بــه عنــوان تعامــل بیــن کنتــرل سیاســی و اســتقالل حرفــه ای در نظــر گرفــت؛ 
کنتــرل متضمــن ارائــه ی دســتورالعمل و نظــارت اســت و اســتقالل، اعمــال نظــر حرفــه ای در تنظیــم 
سیاســت و حفــظ موازیــن حرفــه ای در اجــرا اســت.«2 نقــش مناســب اداره در یــک نظــام مردم ســاالر 

محصــول تعامــل ایــن دو در متــن ســنت اداری و ســاختار سیاســی هــر کشــور اســت.

از ایــن رو اخیــراً عــده ی بیشــتری از محققــان بــه جــای تمایــز از ســازگاری و »مکمــل بــودن«3 ایــن 
دو عرصــه ی عمومــی ســخن می گوینــد.

مکمــل بــودن سیاســت و اداره ایــن اســت کــه »رابطــه ی بیــن مأمــوران منتخــب و اداره کننــدگان 

 1-Peters, B. G. and Pierre, J. ‘Politicization of the civil service: concepts, causes, consequences’, in: Peters, B. G.

 and Pierre, J. (eds), Politicization of the civil service in Comparative Perspective, The quest for control, Routledge,

2004: 2

 2-Svara, J. H. ‘The Myth of the Dichotomy: Complementarity of Politics and Administration in the Past and Future

of Public Administration,’ Public Administration Review, Vol. 61, No. 2, 2001: 179

3-Complementarity.  



158

ــناخته  ــان ش ــال همپوش ــن ح ــز و در عی ــای متمای ــترده، نقش ه ــل گس ــل، تعام ــتگی متقاب ــا وابس ب
می شــود و ســلطه ی سیاســی و تبعیــت اداری بــا نفــوذ متقابــل در سیاســت گذاری و اداره ی همزیســتی 
دارد. مکمــل بــودن بــه ایــن معنــی اســت کــه سیاســت و اداره بــا یکدیگــر یــک کل را در حکمرانــی 

ــد.«1 ــکیل می دهن ــک تش دموکراتی

ــای  ــه نظــر، جنبه ه ــه ب ــه را ک ــه آن چ ــن اســت ک ــوت آن ای ــی و نقطــه ق ــوی تکمیل اســاس الگ
ــا یکدیگــر  ــل، تبعیــت و اســتقالل، ب ــز و وابســتگی متقاب ناســازگار اداره ی عمومــی اســت، نظیــر تمای
ســازگار می کنــد و تنش هــای احتمالــی بــا احتــرام متقابــل بــه ارزش هــای یکدیگــر مرتفــع می شــود؛ 
ــئولیت  ــه مس ــدگان ب ــد و اداره کنن ــرام می گذارن ــدگان احت ــری اداره کنن ــه حرفه ای گ ــتمداران ب سیاس
سیاســی. بدیــن ترتیــب، سیاســتمداران و اداره کننــدگان در فضــای احتــرام متقابــل و تعهــد بــه ارزش ها 

ــه هــم می پیوندنــد. حــول طــرح مشــترک »حکمرانــی و خدمــت« ب

گفتار هفتم. پیوند سیاست و اداره در یک نظام مردم ساالر

واقعیــت ایــن اســت کــه تفــاوت و تمایــز سیاســت و اداره نــه ماهــوی اســت نــه بــر یــک منطــق 
پیشــینی اســتوار اســت. ماهــوی نیســت؛ چراکــه هیــچ تفــاوت کیفی میــان موضوعــات سیاســی و اداری 
وجــود نــدارد؛ تصمیمــی ممکــن اســت حســب مرجــع تصمیم گیرنــده )در بــاال یــا پاییــن( یــا زمــان و 
مــکان، سیاســی یــا اداری شــناخته شــود. نیــز ایــن تمایــز بــر یــک منطــق پیشــینی اســتوار نیســت؛ 
زیــرا هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه تمایــز عملــی یــا مفهومــی میــان سیاســت و اداره در دولت هــای 
ــه  ــًا این ک ــد؛ مضاف ــته باش ــود داش ــه وج ــه ی آن، همیش ــون و دامن ــر از چندوچ ــرف نظ ــدرن، ص م
ــی و  ــه دموکراس ــادار ب ــدرن وف ــای م ــوص حکومت ه ــم، مخص ــدا گفتی ــه در ابت ــز، چنان ک ــن تمای ای
ــت  ــوان گف ــال می ت ــن ح ــا ای ــدارد. ب ــود ن ــی وج ــای سیاس ــایر نظام ه ــت و در س ــی اس ــون اساس قان
ــز  ــن تمای ــراری ای ــع برق ــه نف ــون اساســی، اســتدالل ب ــر قان ــی ب ــدرن مبتن ــای م در همــه حکومت ه
کامــاًل منطقــی و طبیعــی اســت؛ بــه ویــژه این کــه در قــرن بیســتم ایــن تمایــز بــه قوانیــن و مقــررات 
موضوعــه راه یافــت1 و بــا آرای قضایــی2 تثبیــت شــد. پــس جــای ایــن ســؤال باقــی اســت کــه کارکــرد 

 1-Overeem, P. The Politics-Administration Dichotomy; Toward a Constitutional Perspective, 2nd edition, CRC

 Press, 2012: 122; Svara, J. H. ‘The Myth of the Dichotomy: Complementarity of Politics and Administration in the

Past and Future of Public Administration,’ Public Administration Review, Vol. 61, No. 2, 2001; Svara, J. H. ‘Com-

 plexity in Political-Administrative Relations and the Limits of the Dichotomy Concept,’ Administrative Theory &

Praxis, Vol. 28, No. 1, 2006
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ایــن تمایــز چیســت و چــه دلیلــی بــرای حفــظ ایــن تمایــز وجــود دارد؟

بــا توجــه بــه مطالــب گفته شــده در مجمــوع ســه دلیــل می تــوان بــرای حفــظ تمایــز سیاســت و 
اداره برشــمرد: دلیــل اول اداری اســت؛ تمایــز سیاســت و اداره بــه ویــژه جداســازی سیاســت حزبــی از 
ــه حفــظ و پیشــبرد ارزش هــای اداری نظیــر ثبــات، اتکاپذیــری، کارایــی و اثربخشــی  ــد ب اداره می توان
و از ایــن طریــق، حرفه ای گرایــی اداره کننــدگان و مســتخدمان کشــوری کمــک کنــد. بدیــن ترتیــب، 
ــادی  ــا حــدود زی ــه وجــود مــی آورد کــه ت ــرای اداره کننــدگان ب ــز سیاســت و اداره وضعیتــی را ب تمای
ــز، امــکان  ــرای برقــراری ایــن تمای ــا وضعیــت قضــات قابل مقایســه اســت. یــک انگیــزه ی مضاعــف ب ب
ــی  ــی در اداره ی عموم ــش خصوص ــم از بخ ــازاری و مله ــای ب ــی و رویه ه ــون مدیریت ــری فن به کارگی
اســت کــه البتــه پیامــد ذاتــی و ضــروری تمایــز سیاســت و اداره نیســت؛ بلکــه همــزاد جریــان »مدیریت 
عمومــی نویــن« اســت کــه از دهــه 80 میــالدی در کشــورهای صنعتــی پدیــدار شــد. از نظریه پــردازان 
کالســیک می تــوان آموخــت کــه جدایــی سیاســت و اداره بــدون آمیــزش اداره و بــازار ممکــن اســت.

دلیــل دوم کــه از جهــات بســیاری مقابــل دلیــل اول اســت، ایــن اســت کــه ایــن تمایــز می توانــد 
ابــزاری باشــد بــرای حمایــت از کیفیــت سیاســت )دموکراتیــک( و جلوگیــری از دخالت هــای اداری در 
سیاســت و بدیــن طریــق حفــظ ارزش هــای سیاســی نظیــر انجــام تبادل نظرهــای آشــکار، پاســخگویی 
ــر.  ــای دیگ ــوی و ارزش ه ــری ق ــود رهب ــدرت، وج ــه ی ق ــازی منصفان ــکل گیری ب ــک، ش دموکراتی
طبیعــی اســت هــرگاه، هــدف اصلــی برقــراری تمایــز چنیــن تعریــف شــود، تأکیــد نوعــًا نــه بــر جدایــی 
بلکــه تبعیــت اداره از سیاســت خواهــد بــود. »اولویــت سیاســت« نتیجــه ای اســت کــه از ایــن رابطــه 

ــادی دارد. ــداران زی ــر طرف ــه وب ــا تأســی ب ــاره ای ب ــای ق برمی خیــزد و در اروپ

ــرای حفــظ تمایــز سیاســت و اداره وجــود دارد؛ امــا از  بنابرایــن، دالیــل اداری و سیاســی کافــی ب
ایــن دو قطــب بــه ظاهــر مخالــف و ناهمســان، آیــا می تــوان بــه یــک کل همســاز رســید؟ اساســًا چــه 
ــله مراتب( و  ــاط، سلس ــدی، انضب ــی )قاعده من ــازگار بوروکراس ــای ناس ــازی ارزش ه ــرای همس ــی ب دلیل
دموکراســی )آزادی، برابــری، پاســخگویی بــه مــردم( وجــود دارد، اگــر ارزش هایــی باالتــر از ارزش هــا و 
هنجارهــای اداری و سیاســی وجــود نداشــته باشــد؟ ایــن همــان دلیــل ســوم حفــظ مرزهــای سیاســت 

1. تفکیــک مدیــران سیاســی کــه صاحــب »مقــام« خوانــده می شــوند و مدیــران حرفــه ای در تبصــره 4 مــاده 54 و مــاده 

71 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب 1386 در ایــران، نمونــه ای از چنیــن تمایزهــای قانونــی اســت.

  اســتثنا کــردن اعمــال »سیاســی« از اعمــال »اداری« مشــمول صالحیــت دادگاه هــای اداری یــا دادگاه هــای رســیدگی کننده 

بــه دعــاوی علیــه دولــت-اداره در کشــورهای مختلــف، نمونــه ای از نقــش قضــات در تثبیــت تمایــز سیاســت از اداره اســت.
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و اداره اســت کــه مبنــای آن را بایــد در »قانــون اساســی گرایی« و ارزش هــای نهفتــه در قانــون 
ــا سیاســت را از  ــد ی ــرط اداره می انجام ــازی مف ــه سیاسی س ــا ب ــود آن ی ــه نب ــی جســت ک اساســی پ
ــروعیت  ــار مش ــا معی ــک ی ــی گرایی« مح ــون اساس ــد. »قان ــی می کن ــود ته ــک خ ــوای دموکراتی محت
ــی اداری  ــا بی طرف ــز سیاســت و اداره ی ــه تمای ــن اســت ک ــت ای ــد سیاســت و اداره اســت. واقعی پیون
به خودی خــود ارزش نیســت؛ بلکــه در صورتــی ارزش دارد کــه در خدمــت ارزش هــای »قانــون 
ــی،  ــت، آزادی، خودگردان ــون عدال ــی همچ ــون اساس ــرر در قان ــای مق ــد. ارزش ه ــی گرایی« باش اساس
ــرج«  ــه خ ــد »ب ــک می توان ــام دمکراتی ــک نظ ــم در ی ــت ک ــداری دس ــئولیت پذیری و اخالق م مس
ــود( و اداره  ــا خ ــردن اداره ب ــراه ک ــتمداران در هم ــی سیاس ــتن از عوام گرای ــه کاس ــت )از جمل سیاس
ــردم(  ــزد م ــا ن ــت آن ه ــه مقبولی ــتر ب ــش بیش ــا و گرای ــی برنامه ه ــر اثربخش ــر ب ــد کمت ــاًل تأکی )مث
ــی،  ــز مفهوم ــن تمای ــت و اداره در عی ــب سیاس ــن ترتی ــد. بدی ــاه کن ــت و اداره را کوت ــل سیاس فواص
ــد  ــر را تحدی ــل یکدیگ ــای عم ــا عرصه ه ــد ی ــه نمی گیرن ــم فاصل ــاختاری از ه ــی س ــردی و حت کارک
نمی کننــد؛ بلکــه ذیــل ارزش هــای مقــرر در قانــون اساســی بــرای تحقــق اهــداف و ارزش هــای مشــترك 

گام برمی دارند.  

سیاست و اداره:
 تمایز و همپوشی 
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نتیجه گیری
ــا مســتخدم کشــوری متفــاوت  ــا مأمــور اداری ی ــد سیاســت، اداره نیســت و سیاســتمدار ب بی تردی
اســت؛ بنابرایــن در ظاهــر، مشــکلی در تشــخیص و تمایــز سیاســت و اداره وجــود نــدارد. می تــوان بــه 
ــد دوگانگــی سیاســت و اداره اســت؛ این کــه  ــد از مفهوم ســازی ها اســتناد کــرد کــه مؤی فهرســتی بلن
ــی  ــد ول ــتمداران تازه کارن ــوب؛ سیاس ــدگان، منص ــی اداره کنن ــوند ول ــاب می ش ــتمداران، انتخ سیاس
ــدگان،  ــا سیاســت گذارند و اداره کنن ــر ی ــتمداران تصمیم گی ــه ای؛ سیاس ــدگان، مجــرب و حرف اداره کنن
ــا  ــد. ب ــدگان، گمنام ان ــی اداره کنن ــد ول ــردم می نمایانن ــه م ــم؛ سیاســتمداران، خــود را ب مجــری تصمی
ایــن حــال تشــخیص مــرز دقیــق سیاســت و اداره و چرایــی وجــود چنیــن مــرز و تمایــزی خوب روشــن 
ــی واقعیــت موجــود در  ــر یــک منطــق پیشــینی اســتوار نیســت، ول ــز سیاســت و اداره ب نیســت. تمای
اغلــب دولت هــای مــدرن اســت. در واقــع رونــد تحــوالت دولــت و اداره ی عمومــی در اغلــب کشــورها و 
بــه ویــژه کشــورهای غربــی، هــر چنــد بــا یــک پشــتوانه ی نظــری وجــود نوعــی تمایــز میــان سیاســت 
ــز مفهومــی و کارکــردی میــان سیاســت و  و اداره را ایجــاب کــرده اســت؛ بنابرایــن، وجــود یــک تمای
اداره بــه نظــر امــری پذیرفتــه شــده اســت. هــر چنــد، گوناگونــی مفهوم ســازی ها و تجــارب متفــاوت 

کشــورها بــر ابهــام موضــوع افــزوده اســت.

رابطــه ی سیاســت و اداره در جوامــع امــروزی بــا چالش هــای بیشــتر و شــدیدتری هــم روبروســت؛ 
ــت  ــث تقوی ــی باع ــت گذاری عموم ــد سیاس ــه در رون ــش و تجرب ــد دان ــش روبه رش ــرف، نق ــک ط از ی
جایــگاه اداره شــده و بــر امــکان نفــوذ و تأثیرگــذاری مأمــوران اداری بــر محتــوای سیاســت ها افــزوده 
اســت و از ســوی دیگــر، گرایــش فزاینــده ی سیاســتمداران بــه دخالــت و اعمــال نفــوذ در اداره، آرمــان 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــرده اســت. ع ــه ک ــش مواج ــا چال ــت بی طــرف« اداره را ب ــا »صالحی ــی اداری ی بی طرف
بین المللــی در  نهادهــای  نقــش  افزایــش  و  بین المللــی  و  ظهــور دیوان ســاالری های منطقــه ای 
ــن  ــی ای ــر پیچیدگ ــژه( ب ــه وی ــی ب ــورهای صنعت ــوم کش ــا )در عم ــت گذاری ها و تصمیم گیری ه سیاس

روابــط افــزوده اســت.

امــا در ایــن رابطــه، نگرانــی اصلــی تأثیــرات )مخــرب( سیاســت بــر اداره اســت؛ همــان پدیــده ای که 
ــًا  از آن بــه »سیاسی ســازی« اداره تعبیــر می شــود؛ بنابرایــن، دغدغــه ی اولیــه ی نظریه پــردازان و احیان
عمــوم شــهروندان، رســیدن بــه نوعــی موازنــه ی مثبــت میــان سیاســت و اداره اســت. تــا از یــک طــرف، 
خدمــات عمومــی از کنتــرل سیاســی آشــکار محفــوظ باشــد و از طــرف دیگــر، مســئولیت سیاســی و 
ــًا  ــت گذاری های احیان ــری و سیاس ــهم آن در تصمیم گی ــا س ــت ها ی ــرای سیاس ــی اداره در اج اخالق
نادرســت، نادیــده گرفتــه نشــود. ولــی همــه ی حــرف ایــن اســت کــه در عرصــه )بــه گفتــه برخــی( در 
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ذات، سیاســی خدمــات عمومــی و در رویارویــی بــا میــل همیشــگی سیاســتمداران بــه همــراه کــردن 
بدنــه ی اداری بــا سیاســت حاکــم و از آن ســو، پافشــاری متخصصــان اداره بــر دانــش حرفــه ای خــود بــه 
هنــگام سیاســت گذاری و اعمــال اختیــار گزینشــی مســتخدمان اداری در اجــرای سیاســت ها، چگونــه 
می تــوان بــه همســازی واقع بینانــه میــان سیاســت و اداره یــا دموکراســی و بوروکراســی دســت یافــت؟

بــه گمــان مــا ارزش هــای مقــرر در یــک قانــون اساســی مردم ســاالر و تأکیــد آن بــر ارزش هایــی 
چــون عدالــت، مردم ســاالری، مســئولیت پذیری، خودگردانــی و اخالق مــداری می توانــد دالیــل 
ــان سیاســت و اداره فراهــم  ــراری تعامــل ســازنده می ــز و در عیــن حــال برق ــرای حفــظ تمای ــی ب کاف
کنــد. بدیــن ترتیــب سیاســت و اداره در عیــن تمایــز مفهومــی، کارکــردی و حتــی ســاختاری از هــم 
فاصلــه نمی گیرنــد یــا عرصه هــای عمــل یکدیگــر را تحدیــد نمی کننــد؛ بلکــه ذیــل ارزش هــای مقــرر 
در قانــون اساســی بــرای تحقــق اهــداف و ارزش هــای مشــترك گام برمی دارنــد؛ امــا ترســیم فواصــل و 
نقــاط تمایــز، همپوشــی و تعامــل میــان ایــن دو عرصــه »حکمرانــی و خدمــت« بــه ویژگــی منحصــر 

قانون اساسی گرایی و سنت اداری در هر کشور بستگی دارد.  
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Politics and administration: Distinction and Overlapping

Ahmad Ranjbar* 

Abstract:Relationship of civil servants and political authorities and sphere of pow-
ers of both in administration and policy-making is one of main issues of the con-
temporary governance. There is no doubt that politics is not administration and a 
politician is different with a public servant. Therefore, It seems there is no problem to 
distinguish and demarcation of politics and administration.  Nevertheless, specifica-
tion of exact frontiers of the two spheres and its cause is not clear. This dichotomy is 
not founded on a priori logic; but it is a fact in the most of modern states. Therefore, 
in view of conceptual, institutional and individual actors, there is a separation as well 
as overlapping between politics and administration that being debated in the article 
with a descriptive method. According to author, norms specified at a democratic con-
stitution and emphasis it gives to values as justice, democracy, responsibility, self- 
government and morality provides sufficient evidences for keeping this demarcation 
and the same time makes a creative balance between the two spheres. Although how 
to demarcating and specification of points of distinction, overlapping and interaction 
between the two spheres of ‘ governing and service’ depends on characteristics of 
constitutionalism and administrative tradition of states

Key Words: Administration, Politics, Civil servants, Neutral competence, politicisa-
tion. .
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