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چکیده

رابطــهی مســتخدمان اداری و مقامــات سیاســی و گســترهی اختیــارات ایــن دو در
سیاسـتگذاری و اداره از موضوعــات مهــم حکمرانــی در دوران معاصــر اســت .بیتردیــد 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
پیشــینی اســتوار نیســت ولــی واقعیــت موجــود در اغلــب دولتهــای مــدرن اســت .در واقــع از نظــر
مفهومــی ،نهــادی و عامــان فــردی کموبیــش شــاهد تمایــز و در عیــن حــال تالقــی و همپوشــی میــان
سیاســت و ادارهایــم و ایــن مقالــه بــه شــیوهای تحلیلی-توصیفــی بــه تحقیــق ایــن موضــوع اختصــاص
دارد .بــه گمــان نویســنده ارزشهــای مقــرر در یــک قانــون اساســی مردمســاالر و تأکیــد آن بــر
ارزشهایــی چــون عدالــت ،مردمســاالری ،مســئولیتپذیری ،خودگردانــی و اخالقمــداری میتوانــد
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 عرصـهی «حکمرانی
و خدمــت» بــه ویژگــی منحصــر قانــون اساســیگرایی و ســنت اداری در هــر کشــور بســتگی دارد.

کلیدواژهها ::اداره ،سیاست ،سیاسیسازی ،صالحیت بیطرف ،مستخدمان کشوری.
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مقدمه
رابطـهی مســتخدمان اداری و مقامــات سیاســی و گســترهی اختیــارات ایــن دو در سیاسـتگذاری
و اداره از موضوعــات مهــم حکمرانــی در دوران معاصــر اســت .در نظامهــای مردمســاالر ،برخــورداری
از مشــروعیت مردمــی از راه انتخابــات ،شــرط الزم بــرای همــهی نهادهــا و مقامــات سیاســتگذار
اســت و از دیگــر ســو پیچیدگــی جوامــع امــروزی ،دانــش تخصصــی و تجربـهای را در سیاسـتگذاری
طلــب میکنــد کــه اصــوالً در سیاســتمداران «ادواری» یافــت نمیشــود؛ بلکــه نــزد کســانی اســت
کــه حافظـهی ســازمانی و اســتمرار خدمتشــان در اجــرای بیطرفانـهی سیاسـتها ،منبــع مشــروعیت
آنهــا اســت .مســتخدمان کشــوری هرچنــد از ایــن «صالحیــت بیطــرف» 1برخوردارنــد ولــی انتصــاب
و ارتقــای آنهــا بــه عنــوان مدیــران حرفــهای معمــوالً از مالحظــات بیطرفانــه پیــروی نمیکنــد؛
مســتخدمان کشــوری در پیمــودن سلســلهمراتب اداری و تصمیمگیریهــای خــود تابــع مقامــات
سیاســی هســتند .وجــود مدیرانــی همســو ،شــرط الزم بــرای اجــرای موفــق سیاســتها شــناخته
میشــود؛ امــا از ســوی دیگــر تأکیــد آشــکار بــر گزینشهــای سیاســی (و البتــه نــژادی ،قومــی ،دینــی
و  )...بــه ویــژه در ســطوح پایینتــر بدنـهی اداری ،آنجــا کــه حلقـهی اتصــال اداره و شــهروندان اســت،
بــرای حفــظ مشــروعیت نظــام اداری (و سیاســی) ســخت مخــرب و زیانبــار اســت.
گرچــه «خدمــت عمومــی در ذات ،یــک مخلــوق سیاســی اســت  »...و مأمــوران عمومــی «در تعییــن
2
اینکــه چــه کســی چــه چیــزی را از بخــش عمومــی دریافــت کنــد ،ایفــای نقــش میکننــد»،
حفــظ آن از مداخــات سیاســی بیمحابــا بــرای حفــظ کارآمــدی اداره و تأمیــن انصــاف در برخــورد
بــا شــهروندان اهمیــت زیــادی دارد؛ بنابرایــن از نظــر مفهومــی ،نهــادی و عامــان فــردی کموبیــش
شــاهد تمایــز و در عیــن حــال تالقــی و همپوشــی میــان سیاســت و اداره هســتیم و ایــن مقالــه بــه
روش تحلیلی-توصیفــی بــه تحقیــق ایــن موضــوع اختصــاص دارد.
در ابتــدا پــس از طــرح پیشــینهی موضــوع ،فــرض کالســیک در رابطـهی بیــن سیاســت و اداره کــه
مبتنــی بــر دوگانگــی مفهومــی و کارکــردی میــان ایــن دو عرص ـهی عمومــی اســت ،مطــرح میشــود
و بــا قبــول امــکان ترســیم خــط پررنــگ تمایــز میــان سیاســت حزبــی و اداره ،ایــن ســؤال مطــرح
میشــود کــه اگــر سیاســت را بــه معنــی سیاسـتگذاری در نظــر بگیریــم ،بــا توجــه بــه نقــش بدنـهی
1-Neutral competence.
2-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
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اداری در سیاس ـتگذاری ،ایــن تمایــز چگونــه امکانپذیــر اســت؟ و باقــی مباحــث در واقــع ،ارزیابــی
فــرض کالسـ ِ
ـیک تمایــز و تحــوالت نظــریای اســت کــه در پرتــو واقعیتهــای موجــود ،ایــن فــرض را
بــه چالــش میکشــد؛ تــا جایــی کــه بــا وجــود نکوهیدگــی «سیاســی ســازی» اداره ،نوعــی اســتدالل
کموبیــش قابلدفــاع بــه ســود تبعیــت اداره از سیاســت مطــرح میشــود و هم ـهی ایــن تحــوالت در
نهایــت مــا را بــه بازخوانــی خطــوط تمایــز میــان سیاســت و اداره میکشــاند.

گفتار یکم .پیشینهی 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 میشــود در اروپــای قــرن نوزدهــم از نظــر مفهومــی بحــث تمایــز سیاســت
و اداره ریشــه در نظریـهی 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 دیوانســاالری» و دوم
«تمایــز کارکــردی فزاینــدهی حرف ـهی سیاســتمدار و حرف ـهی دیوانســاالر» کــه در اثــر گســترش و
1
پیچیدگــی فعالیتهــا و اعمــال دولــت رخ نمــوده بــود.
از نظــر تاریخــی اندیش ـهی تفکیــک قــوا مقــدم بــر تمایــز سیاســت و اداره اســت .بیشــک تمایــز
سیاســت از اداره در ابتــدا مســتلزم تمایــز قــدرت قانونگــذاری و قــدرت اجــرای قانــون اســت کــه
در اندیش ـههای 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
مــیرود و بلکــه از آن فاصلــه میگیــرد .دولتهــای فاقــد نظــم اساســی مشــخص و درجــهای از
قانــون اساســیگرایی 2هماننــد نظامهــای پیشــامدرن و یــا رژیمهــای تمامتخــواه و بســیاری از
کشــورهای در حــال توســعه تمایــز سیاســت و اداره را نمیشناســند .در ایــن نظامهــا ،یکپارچگــی قــوا
مانــع شــکلگیری اداره بــه عنــوان یــک کارکــرد متمایــز از سیاســت میشــود و در عــوض مــا شــاهد
یکپارچگــی سیاســت و ادارهایــم .بــا ایــن حــال ،بایــد توجــه داشــت کــه تفکیــک قــوا بــه ضــرورت
منجــر بــه جدایــی سیاســت و اداره بــه عنــوان دو حــوزهی کارکــردی مجــزا نمیشــود؛ بلکــه پیدایــی
آن و چگونگــی تعامــل ایــن دو در عمــل بــه عوامــل دیگــری بســتگی دارد.
واقعیــت هــر چــه باشــد نکتــه ایــن اســت کــه طــرح مفهومــی یــا دغدغ ـهی 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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حوزههــای سیاســی و اداری منطق ـاً بایــد پــس از ظهــور «اداره» بــروز کــرده باشــد .اداره بــه عنــوان
بخشــی از قــوه مجریــه و تابــع قــوای ســازمانیافته مبتنــی بــر قانــون اساســی ،میراثــی اروپایــی
(فرانســوی-آلمانی) اســت کــه بــا ســنت آمریکایــی اســتقالل اداره از قــوه مجریــه 1متفــاوت 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
تمایــز و جدایــی سیاســت و اداره ســوق داده اســت کــه در ادامــه بــه آن میپردازیــم.

گفتار دوم .فرض تمایز :رویكرد كالسیك
برقــراری رابطـهای متــوازن میــان تخصــص و تعهــد سیاســی دغدغـهی همـهی نظامهــای سیاســی-
اداری مــدرن اســت .فــرض کالســیک در ســنت تفکــر اداری اروپایی-آمریکایــی ایــن اســت کــه بــرای
کارآمــدی و کارکــرد عقالنــی دولــت ،دور نگــه داشــتن اداره از سیاســت یــا بــه اصطــاح «بیطرفــی
سیاســی» اداره و از آن ســو ،بازداشــتن سیاســت و سیاســتمداران از دخالــت در اداره یــا «بیطرفــی
اداری» ضرورتــی ناگزیــر اســت .اینکــه آیــا دور داشــتن اداره از سیاســت یــا دور کــردن سیاســت از
3
اداره بــه معنــای تقابــل یــا دوگانگــی 2سیاســت و اداره اســت و یــا بــه معنــای عدممداخلـهی متقابــل
در یــک نکتــه بــه نظــر تردیــدی نیســت و آن امــکان ترســیم خــط تمایــز مفهومــی و كاركــردی میــان
سیاســت و اداره اســت؛ بــی آنکــه عرصههــای مشــترک کارکــرد ایــن دو نادیــده گرفتــه شــود.
ریشــهی تمایــز مفهومــی اداره و سیاســت را بایــد در نوشــتههای ماکــس وبــر ،جامعهشــناس و
ـوری حقیقــی  ...بــر اســاس شــغل
حقوقــدان آلمانــی ،پــی جســت؛ بــه عقیــدهی وی «مســتخدم کشـ ِ
خاصــش  ...نبایــد درگیــر سیاســت شــود ،بلکــه بایــد بیطرفانــه «اداره کنــد»  ...بنابرایــن او نبایــد
 .1در قانــون اساســی آامریــکا هیــچ اشــارهای بــه نظــام اداری نشــده اســت جــز اینکــه بــه رئیسجمهــور اختیــار انتصــاب مقامــات
سیاســی را بــا تأییــد کنگــره میدهــد .ایــن جداافتادگــی اداره از نظــم اساســی در آمریــکا نقطهضعــف و شــاید دســت کــم از
نقطــه نظــر جریانهــای لیبــرال کــه خواهــان نزدیکــی هــر چــه بیشــتر اداره-دولــت بــه بــازار هســتند ،نقطــه قــوت آن اســت.
 .2در ادبیــات مربــوط بــه زبــان انگلیســی ،معمــوالً كلمــهی ' 'Dichotomyدر وصــف رابطــهی سیاســت و اداره ('Politics-
 )'administration dichotomyبــه كار مـیرود؛ امــا ایــن كلمــه در بســیاری مــوارد در معنــای تحــت لفظــی كــه تقابــل و دوگانگی
مطلــق را بــه ذهــن متبــادر میکنــد ،بــه كار نم ـیرود؛ هماننــد عبــارت «تفكیــك قــوا» كــه در آرای نظریهپــردازان و در عمــل
بــه معنــی تفكیــك قاطــع و مطلــق قــوا نیســت؛ بنابرایــن ،در اینجــا از كلمـهی بیطــرف «تمایــز» بــرای وصــف رابطـهی ایــن
دو اســتفاده كردیــم
3-Svara, J. H. ‘Complexity in Political-Administrative Relations and the Limits of the Dichotomy Concept,’ Administrative Theory & Praxis, Vol. 28, No. 1, 2006: 125-126
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درســت آنچــه را کــه سیاســتمداران ،رهبــران و پیروانشــان همیشــه و از ســر ضــرورت انجــام میدهنــد،
انجــام دهــد  ...کــه مبــارزه کــردن اســت .بــرای حزبگرایــی 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
بایــد وظیفهشناســانه بــرای اجــرای دســتورات حقوقــی «-بــدون حــب و بغــض» 2-تــاش کنــد 3.در
واقــع ،نگرانــی ماکــس وبــر از ســلطهی دیوانســاالری مــدرن کــه در عیــن حــال وجــود آن را بــه عنــوان
تنهــا شــکل عقالنــی ســازماندهی نهتنهــا گریزناپذیــر بلکــه در نهایــت مطلــوب هــم میپنداشــت،
الجــرم او را بــه فکــر جدایــی عرصـهی اداره از سیاســت کشــانده بــود.
اگــر تــرس وبــر از «حکومــت بــه وســیلهی مأمــوران اداری» بــود 4،در آمریــکا کنتــرل نفــوذ
سیاســت و رهانیــدن اداره از زیادهرویهــای دموکراســی ،ویلســون 5،پیشــگام علــم اداره در آمریــکا را
بــه نتیجــه مشــابهی رســانید .بــه گفتـهی ویلســون «بوروکراســی تنهــا جایــی میتوانــد وجــود داشــته
باشــد کــه کل خدمــات دولــت از زندگــی سیاســی عمومــی مــردم ،ســردمداران آن و ســوابق آنهــا
جــدا شــود؛ انگیزههــا ،اهــداف ،خطمش ـیها و معیارهــای خدمــات دولــت بایــد بوروکراتیــک باشــد».
از دیــد او «موضوعــات اداری موضوعــات سیاســی نیســتند .اگرچــه سیاســت ،کارهــای اداره را تعییــن
میکنــد ،امــا سوءاســتفاده از مناصــب اداری نبایــد تحمــل شــود 6».طــرح ایــن رویکــرد در آمریــکا
کــه بــا هــدف محــو «نظــام تــاراج» 7و ایجــاد «نظــام شایستهســاالری» 8در اداره مطــرح میگردیــد،
همزمــان 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

 .4وبر اصطالح ‘ ’Beamtenherrschaftرا برای توصیف این وضعیت به کار میبرد 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 دیوانساالران شده بود.
به نقل از:
Overeem, P. The Politics-Administration Dichotomy; Toward a Constitutional Perspective, 2nd edition, CRC Press,
2012: 68

 .5وودرو ویلسون ( )1924-1856بیست و هشتمین رئیسجمهور 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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سیاست و اداره:
تمایز و همپوشی

همچــون ویلســون ،سیاســت حزبــی را بــا کارکــرد درســت اداره ناســازگار میدیدنــد 1.بــر ایــن اســاس،
گفتــه میشــود دغدغـهی ویلســون در آمریــکا ،برعکــس هدفــی کــه وبــر مــد نظــر داشــته ،دور کــردن
2
سیاســت (حزبــی) از اداره بــوده اســت و نــه برعکــس.
ایــن خــط اســتدالل در نوشــتههای فرانــک گودنــاو 3از بنیانگــذاران حقــوق اداری در امریــکا نیــز
قابــل مشــاهده اســت .بــه عقیــدهی وی «نظــام تــاراج» «از کوتاهــی در تمایــز اداره از سیاســت» ناشــی
میشــود .از دیــد او «شناســایی یــک کارویــژه حکومــت کــه انجــام آن هماننــد اجــرای عدالــت از نفــوذ
سیاســت آزاد باشــد» ،هــدف نهایــی جنبــش اصــاح اداره عمومــی در آمریــکا اســت .ایــن کارویــژه
حکومــت همــان «اداره» کــردن اســت کــه «اجــرای خواســت دولــت» 4را بــر عهــده دارد و قــوه مجریــه
بــه معنــای خــاص یــا بــه گفتــه او «مجریــه خالــص» تنهــا جــزء کوچکــی از آن اســت .بــه عقیــدهی
گودنــاو تنهــا ایــن بخــش اخیــر اســت کــه دارای کارویــژه سیاســی اســت؛ چــرا کــه هماننــد مــردم و
قــوه مقننــه «بیــان خواســت دولــت»  5را بــر عهــده دارد .بخــش مهمتــر اداره بایــد مســتقل باشــد؛ بــه
عبــارت دیگــر گرچــه گودنــاو اهمیــت نظــارت سیاســی بــر بخشهایــی از اداره و بــه تعبیــر او «مجریــه
خالــص» را میپذیــرد و بــر اهمیــت سلســلهمراتب سیاســی تأکیــد میکنــد ،هشــدار میدهــد کــه
«ایمنــی تنهــا در ایــن اســت کــه شــجاعانه بپذیریــم کــه هــم بــر اجــرای کلــی قانــون نظــارت شــود
 .1رویلســون ،عرص ـهی اداره را بــه تجــارت تشــبیه میکــرد و آن را شــبه تجــارت ( )business-likeمیخوانــد .گفتــه شــده اســت
اینجــا بیــن تبدیــل اداره بــه شــبه تجــارت کــه مســتلزم فاصلــه گرفتــن اداره از سیاســت اســت و مســئولیتپذیرتر 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 )57 :2012 ,See: overeem( .بــه ویــژه فرامــوش نکنیــم کــه در قانــون اساســی ایــن کشــور
هیــچ اشــارهای بــه نظــام اداری نشــده اســت؛ جــز اینکــه بــه رئیسجمهــور اختیــار انتصــاب مقامــات سیاســی را بــا تأییــد کنگــره
میدهــد .ایــن جداافتادگــی اداره از نظــم اساســی ( )constitutionalدر امریــکا همــواره آن را در معــرض موجهــای ادواری سیاســت
قــرار میدهــد کــه «نظــام تــاراج» محصــول آن اســت و کســانی چــون ویلســون بــا تشــبیه اداره بــه بــازار (کــه البتــه در نهایــت از آن
روی برگردانــد) درصــدد اصــاح آن بودهانــد؛ امــا از ســوی دیگــر« ،بــازاری» کــردن اداره و نزدیــک کــردن معیارهــای ادارهی عمومــی
بــه بــازار کــه بــه ویــژه از دهــه  80میــادی و بــا ظهــور «مدیریــت عمومــی نویــن» در اکثــر کشــورهای ســرمایهداری پذیرفتــه شــد،
چــه بســا اداره را از مســئولیتپذیری 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 Review, 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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هــم اینکــه در بخشــی از کار اداره ،سیاســت وارد نشــود .تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه بــه واقــع
1
حکومــت مردمــی و اداره کارآمــد تحقــق مییابــد».
تــا اینجــا یــک نتیجــه مســلم اســت و آن اینکــه اگــر سیاســت بــه معنــای سیاســت حزبــی
باشــد ،جدایــی اداره از سیاســت و اهــداف نامشــروع حزبــی پذیرفتنــی اســت؛ امــا اگــر سیاســت را
شــامل سیاس ـتگذاری 3نیــز بدانیــم ،پرســش ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان از تمایــز سیاســت و
اداره ســخن گفــت؟
2

گفتار سوم .گسترهی تمایز :از سیاست تا سیاستگذاری
اگــر جدایــی اداره از سیاســت حزبــی و عــدم دخالــت دســت کــم آشــکار یــا مســتقیم
ادارهکننــدگان و اشــخاص اداری در پیشــبرد سیاســت حزبــی بــرای کســب قــدرت پذیرفتنــی اســت،
نادیــده گرفتــن آنــان در مســیر سیاس ـتگذاری عمومــی در دولتهــای مــدرن امــروزی واقعبینانــه
نیســت .همــهی موضوعــات مربــوط بــه سیاســتگذاری ،سیاســی هســتند؛ امــا همــهی سیاســت،
سیاس ـتگذاری نیســت .سیاســت انتخاباتــی آشــکارترین نمونــه از فعالیتهــای سیاســی اســت کــه
اغلــب بیارتبــاط بــا سیاســتگذاری اســت؛ بنابرایــن تمایــز سیاســت و اداره مســتلزم برقــراری
تمایــز دیگــری میــان دو جنب ـهی عمــل سیاســی یعنــی سیاســت بــه معنــای پلیتیــک 4یــا همــان
سیاســت حزبــی و سیاســتگذاری اســت .گفتــه میشــود در سیاســت حزبــی ،آنچــه مهــم اســت
قــدرت تصمیمگیــری (در انتخابــات و انتصابــات) اســت ولــی در سیاســتگذاری ،ایــن محتــوای
5
تصمیــم اســت کــه اهمیــت دارد.
واقعیــت ایــن اســت كــه تفکیــک ایــن دو جنبــه از عمــل سیاســی هــر چنــد در عمــل امکانپذیــر

1-See: Rutgers, M. R. ‘Public Administration and the Separation of Powers in a Cross-Atlantic Perspective,’ Administrative 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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نیســت ،امــا میتوانــد مبنــای تمایــزی محــدود میــان سیاســت و اداره باشــد؛ بــه ایــن معنــی كــه
ادارهکننــدگان و مســتخدمان کشــوری هــر چنــد در مقــام مشــاور در سیاس ـتگذاری (تصمیمگیــری)
و یــا اعمــال اختیــار گزینشــی در اجــرای سیاسـتها و نحــوهی ارائـهی خدمــات و توزیــع ،ایفــای نقــش
میکننــد ،امــا در انتخابــات و انتصــاب افــراد دخالــت ندارنــد یــا بــه طــور معمــول دخالــت ندارنــد؛
همــان چیــزی کــه بایــد «بیطرفــی سیاســی» اداره نامیــد و قرینــهی «بیطرفــی اداری» مقامــات
سیاســی اســت .یــک «عــدم مداخلــه متقابــل» در انتخابــات و انتصابــات کــه نتیج ـهاش تمایــزی ،هــر
چنــد محــدود ،میــان سیاســت و اداره اســت؛ رونــدی كــه فــرض تحقــق آن بــا چالشهــای نظــری و
عملــی زیــادی روبروســت.
بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه شــرایط انتصــاب ادارهکننــدگان و اختیــار «قانونــی» مقامــات
سیاســی بــرای انتصــاب دســت کــم مقامــات عالــی اداری ،فــرض عــدم مداخلـهی متقابــل هــم هماننــد
فــرض تمایــز کامــل میــان سیاســت و اداره ،واقعبینانــه نیســت .در بســیاری کشــورهای دنیــا ،مقامــات
سیاســی از جملــه رئیسجمهــور ،نخســت وزیــر و یــا وزرا بــه موجــب قانــون اساســی و قوانیــن عــادی
از امتیــاز تعییــن برخــی مدیــران اداری برخوردارنــد و ایــن غیــر از اعمــال نفوذهایــی اســت کــه
غیرمســتقیم در انتصــاب مدیــران و شــاید دیگــر مســتخدمان اداری از ســوی مقامــات سیاســی صــورت
میگیــرد؛ بنابرایــن ،اگــر بتــوان «بیطرفــی سیاســی» اداره را بــه عنــوان یــک فــرض عملــی پذیرفــت،
«بیطرفــی اداری» مقامــات سیاســی فرضــی اســت کــه بــا واقعیــات موجــود ســازگار نیســت.
بدیــن ترتیــب عرصههــای متمایــز سیاســت و اداره بــه دلیــل وجــود پدیــدهای کــه «سیاسیســازی
اداره» خوانــده میشــود ،تنگتــر میشــود.

گفتار چهارم .گونههای «سیاسیسازی» اداره
تــا جایــی کــه بــه نظامهــای لیبرال-دموکراســی مربــوط میشــود ،رونــد «سیاسیســازی» 1اداره
در دهههــای اخیــر و بــه طــور مشــخص از دهــه  1980م؛ بــا راه افتــادن جریــان «مدیریــت عمومــی

1-Politicisation.
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نویــن» 1در 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» 2در هــر
کشــور متفــاوت اســت .در واقــع ،اصالحــات ناشــی از «مدیریــت عمومــی نویــن» بــا تنــوع ملیشــان،
تالشــی بــود بــرای کنتــرل مســتخدمان کشــوری و کاســتن از عرصـهی خودمختــاری حرفـهای آنهــا
بــه شــیوههای مختلــف ،بــا کمــک متخصصیــن و مشــاوران خــارج از اداره ،از بخــش خصوصــی و
ســازمانهای بینالمللــی و دانشــگاهیان .ایــن رونــد کــه هدفــش در ابتــدا جــدا کــردن سیاســت از اداره
و نزدیــک کــردن ادارهی عمومــی بــه ادارهی خصوصــی بــود ،بــا بهکارگیــری افــراد بــر اســاس «اعتمــاد
سیاســی» و روابــط شــخصی خــارج از سلســلهمراتب ســنتی اداره ،در عمــل نفــوذ مقامــات سیاســی بــر
اداره را افزایــش داد و باعــث وابســتگی بیشــتر اداره بــه سیاســت شــد؛ رونــدی کــه دســت کــم ،تجربـهی
بیشــتر کشــورهای غربــی مبیــن آن بــود.
واقعیــت ایــن اســت كــه برخــی نظامهــای سیاســی-اداری بــه نســبت ســایرین مســتعد
«سیاسیســازی» ادارهانــد؛ 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 گونـهای
اســت کــه همــواره گونــهای ،احیانــاً خــاص ،از «سیاسیســازی» اداره را ایجــاب میکنــد و همیــن
امــر ،تعریــف ایــن پدیــده و شناســایی هم ـهی شــکلهای آشــکار و پنهــان رابطــه سیاســت و اداره را
دشــوار میکنــد.
 .1از اواخــر دهــه  70و اوایــل دهــه  80میــادی رویکــرد لیبرالــی «مدیریــت عمومــی نویــن» بــا رهــا کــردن اهــداف عمومــی
و رفاهــی دولــت از مفاهیمــی چــون «آزاد ســازی»« ،خصوصــیســازی» و «مقــرراتزدایــی» حمایــت میکــرد و در همـهی
کشــورهای صنعتــی کــمو بیــش پذیرفتــه شــد .در ایــران تصویــب قانــون «مدیریــت خدمــات كشــوری» در ســال  1386از این
نظــر نقطـهی عطفــی اســت؛ عنــوان ایــن قانــون و بــه ویــژه اصطــاح «مدیریــت» ،بــه وضــوح ،نشــانهی تأثیــر پذیری پیشــنهاد
دهنــدگان قانــون از رویکردهــای متأخــر نســبت بــه ادارهی عمومــی و خدمــات كشــوری در غــرب اســت .در مــورد آبشــخورهای
نظــری ایــن قانــون و تفاوتهــای قانــون یادشــده بــا قانــون اســتخدام كشــوری ســال  ،1345ر.ک :دفتــر مطالعــات برنامــهو
بودجــه مركــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی ،نقــد و بررســی قانــون مدیریــت خدمــات كشــوری.1393 ،
 .2ســنت اداره عمومــی یــا «ســنت اداری» بخشــی از «ســنت دولــت» ( )State Traditionدر هــر کشــور یــا نظــام
سیاســی اســت کــه دربرگیرندهــی مجموعــه نهادهــای حاکــم در یــک نظــام سیاســی اســت« .ســنت اداری»
بــه معنــای «ایدههــا و ســاختارهای» آن بخشــی از نهادهــای حاکــم در کشــور اســت کــه «اداره عمومــی»
خوانــده میشــود و دربرگیرندهــی بوروکراســی یــا ســازوکار اداری نظــام سیاســی اســت .در ایــن مــورد ،ر.ک:
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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«سیاسیســازی» اداره دربرگیرنــدهی دســت کــم ســه جنبـهی بــه هــم مرتبــط رابطـهی سیاســت و
اداره اســت؛ یــک وابســتگی سیاســی مأمــوران اداری بــه ویــژه هنــگام انتصــاب بــه مناصــب عالــی اداری،
دوم دخالــت مقامــات اداری در رونــد سیاس ـتگذاری بــه نحــو موجــه و مشــروع یــا نامشــروع و ســوم
موضــوع مشــارکت سیاســی اشــخاص اداری بــه عنــوان شــهروند و محدودیتهــای حرف ـهای و قانونــی
آزادی بیــان بــرای آنهــا؛ 1بنابرایــن وقتــی از «سیاسیســازی» اداره ســخن میگوییــم ،دســت کــم یکــی
از ایــن جنبههــای ارتبــاط سیاســت و اداره را مدنظــر داریــم؛ امــا بــه نظــر میرســد تأکیدهــا بیــش از
همــه بــر جنبـهی اول ایــن رابطــه بــوده اســت .بــر ایــن اســاس گفتــه میشــود «سیاسیســازی» اداره
یعنــی «نشــاندن معیارهــای سیاســی بــه جــای معیارهــای شایســتگی در گزینــش ،حفــظ و ارتقــای
ســمت و تنبیــه مســتخدمان عمومــی» 2.ایــن تعریــف شناختهشــده آنقــدر فــراخ هســت کــه عمــدهی
شــکلها و گونههــای سیاسیســازی اداره (در معنــای اول) در کشــورهای مختلــف را در بــر بگیــرد؛
از دخالــت مســتقیم و آگاهانــه در گزینــش و انتصــاب و جابجایــی مســتخدمان کشــوری تــا شــکلهای
ظریفتــر اعمــال نفــوذ بــرای همــراه کــردن اداره و مدیــران در اجــرای سیاســتها .شــش گونــهی
3
متفــاوت از سیاسیســازی اداره در ذیــل ایــن تعریــف جــا گرفتهانــد؛ اول «سیاسیســازی مســتقیم»
یعنــی تــاش آشــکار بــرای اینکــه وفــاداران سیاســی کــه چــه بســا بیــرون از اداره هســتند ،بتواننــد
بــه مناصــب و ســمتهای اداری دســت بیابنــد .ایــن پیشپاافتادهتریــن صــورت سیاسیســازی اداره
اســت کــه معمــوالً بــا تغییــر دولــت اتفــاق میافتــد .در حالــی کــه «سیاسیســازی حرف ـهای» 4بــه
عنــوان نــوع دیگــری از سیاسیســازی اداره ،یعنــی جایگزینــی مأمــوران عمومــی حرف ـهای رده بــاال از
درون بدنـهی اداری بــا دیگــر مأمــوران حرفـهای کــه بــه دولــت وقــت وفادارنــد.
سیاســی ســازی اداره همیشــه بــا جابجایــی مدیــران اداری و مســتخدمان کشــوری اتفــاق نمیافتــد؛
بلکــه بــرای نظــارت بــر اجــرای سیاس ـتها ،بــه ویــژه زمانــی کــه بدن ـهی اداری در برابــر فشــارهای
سیاســی مقاومــت میکنــد و امــکان جابجایــی نیســت ،دولـ ِ
ـت وقــت ســاختارهایی اضافــی بــا منصوبینی
از خــود ایجــاد میکنــد کــه بــر مســتخدمان کشــوری نظــارت کننــد .گمــاردن مشــاوران ویــژه یــا
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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منصوبــان دیگــری کــه بــه نــام نخســت وزیــر یــا رئیسجمهــور ،در تصمیمگیریهــا اعمــال نفــوذ
کننــد ،نمون ـهای از ایــن بــه اصطــاح «سیاسیســازی زائــد» 1اســت.
تأثیــر سیاســت بــر اداره صورتهــای ظریفتــری هــم دارد؛ گاه مســتخدمان (ارشــد) کشــوری
احســاس میکننــد بــا تغییــر دولــت ،ظرفیــت اثرگــذاری آنهــا کاهــش یافتــه اســت و بنابرایــن بــه
ناچــار تصمیــم میگیرنــد از ســمت خــود کنارهگیــری کننــد .تــرس از دســت دادن شــغل ،تنــزل
جایــگاه ،انتقــال و غیــره نیــز ممکــن اســت آنهــا را وادار بــه تغییــر رفتــار یــا تغییــر رویکردشــان کنــد.
عمــق سیاسیســازی اداره از ایــن نــوع کــه «سیاســی شــدن آیندهنگرانــه» 2نامیــده میشــود ،ممکــن
اســت بــا گونههــای آشــکارتر سیاسیســازی قابلمقایســه باشــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در «سیاســی
شــدن آیندهنگرانــه» سیاســتمداران میتواننــد خــود را از مســئولیت سیاسیســازی مبــرا بداننــد و
بدیــن ترتیــب هزین ـهی سیاســی کمتــری متحمــل شــوند.
امــا بایــد توجــه داشــت کــه مســئولیت سیاسیســازی اداره ممکــن اســت عــاوه بــر قــوه مجریــه
شــامل قــوه مقننــه نیــز بشــود .در ایــن «سیاسیســازی مضاعــف» 3کــه بیشــتر ،پیامــد نــوع روابــط
قــوا در برخــی نظامهــای سیاســی اســت ،قــوه مقننــه نیــز ممکــن اســت تــاش کنــد منصوبیــن خــود
را بــر مناصــب اداری بنشــاند.
همینطــور ،عامــان اجتماعــی نیــز بــا وجــود برخــوردار نبــودن از اختیــار انتصــاب ،ممکــن اســت
در واگــذاری مناصــب بــه افــراد اعمــال نفــوذ کننــد کــه «سیاسیســازی اجتماعــی» 4نامیــده میشــود.
پیامدهــای عملــی هــر یــک از ایــن گونههــای سیاسیســازی بــر «حرفهایگرایــی» خدمــات
کشــوری کــه بــا بیطرفــی آن نســبت نزدیــک دارد ،ممکــن اســت متفــاوت باشــد؛ امــا از نقطــه نظــر
هنجــاری فــرض بــر ایــن اســت کــه سیاسیســازی آفتــی اســت کــه دامنگیــر کارکــرد مطلــوب
سیاســت دموکراتیــک میشــود کــه در آن بدنــهی اداری بــا دوام و متخصــص اهمیتــی بــه مراتــب
بیــش از مقامــات سیاســی در سیاسـتگذاری عمومــی دارد؛ بــه عبــارت دیگــر« ،صالحیــت بیطــرف»
پیششــرط بیشینهســازی کیفیــت تنظیــم و اجــرای سیاســتها انگاشــته میشــود.
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
بــا ایــن حــال ،اســتداللهایی نیــز بــه ســود کنتــرل سیاســی بیشــتر بــر ادارهی عمومــی وجــود
دارد .معمولتریــن اســتدالل ایــن اســت کــه دخالــت مســتقیم سیاســی در اداره بــه سیاســتمداران
منتخــب مــردم امــکان میدهــد مأمورانــی را بــه کار گیرنــد کــه بــه اجــرای موفــق سیاستهایشــان
متعهــد باشــند؛ اگــر صالحیــت و دانــش تخصصــی مســتخدمان کشــوری مهــم اســت ،عالقـهی مأموران
اداری بــه موفقیــت دولــت حاکــم نیــز بــه همیــن ســان مهــم اســت.
از ســوی دیگــر ،گفتــه میشــود محصــور شــدن مســتخدمان کشــوری در حصــار تخصــص و
جابجــا نشــدن آنهــا بــه ادعــای بیطرفــی ،انــزوای آنهــا از جامعــه را بــه دنبــال خواهــد داشــت و
ایــن امــر بــا «بوروکراســی بازنماینــده» 1یــا نمایندگــی کــردن بوروکراســی (هماننــد دموکراســی) از
جامعــه ناســازگار اســت .سیاســی شــدن اداره هــر چنــد بهتریــن راه پیونــد دولــت و اداره بــا جامعــه
2
نیســت ،میتوانــد بانــی چنیــن پیونــدی باشــد.
نكتـهی دیگــر اینكــه بنــا بــه تحلیــل برخــی اگــر قــدرت در یــك ســاختار حكومتــی (مثـ ً
ا امریــکا)
دچــار پراكندگــی باشــد ،بــه دلیــل فقــدان یــك مركــز قــدرت فراگیــر ،هیــچ یــك از بازیگــران آنقــدر
قــوی نیســت كــه قــادر بــه تنظیــم یــک برنامـهی سیاســی روشــن باشــد و نهادهــای تابــع بــرای انجــام
مأموریــت خــود نمیتواننــد بــه یــک سلســلهمراتب رســمی قــدرت کــه بــه آنهــا قــدرت کافــی بــرای
انجــام کارشــان ببخشــد ،تکیــه کننــد؛ در نتیجــه ادارهی عمومــی در ســطح ملــی و محلــی همیشــه
سیاســی اســت و ایــن دلیــل ،کافــی اســت کــه ادارهکننــدگان 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.
بــه عــاوه ،یــک اســتدالل اخالقــی هــم علیــه ایــن جدایــی ارائــه میشــود؛ اینکــه تأکیــد
بیــش از حــد بــر کارایــی و بیطرفــی سیاســی اداره ،باعــث میشــود ادارهکننــدگان وظیف ـهی خــود
را منحصــر بــه اجــرای سیاس ـتها بداننــد؛ بیآنکــه 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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نابرخــوردار بیندیشــند 1.در واقــع ،تأکیــد مفــرط بــر جدایــی و بیطرفــی اداره ،چــه بســا اداره را بــه
ابــزار صــرف سیاســت بــدل کنــد .ایــن رویکــرد ابــزاری بــه اداره ،یــک بــار دیگــر چالــش سیاسیســازی
اداره را کــه نگرانــی برخــی نظریهپــردازان تمایــز بــوده اســت ،روبــروی مــا مینهــد.

گفتار ششم .بازخوانی خطوط تمایز
گفتــه میشــود بــه طــور كلــی پنــج عامــل شــکلدهندهی رابطـهی سیاســتمداران و ادارهکننــدگان
اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،پنــج عامــل ،تعیینکننــدهی تفــاوت میــان ایــن دو گــروه از مراجــع عمومــی
و دولتــی اســت :نحــوهی انتخــاب و گزینــش ،جهتگیــری و گرایــش (سیاســی) ،ارزشهــای اصلــی
هــر یــك ،كاركردهــای آنهــا و ابزارهــای مــورد اســتفاده 2.در مــورد نحــوهی گزینــش و انتخــاب
سیاســتمداران و مســتخدمان کشــوری واقعیــت ایــن اســت کــه معمــوالً قانــون اساس ـیها و قوانیــن
عــادی در نظامهــای سیاســی مختلــف بــه مقامــات سیاســی اختیــار انتصــاب طیــف متنوعــی از
مســتخدمان (مدیــران) را میبخشــند 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
آنهــا (بــه پارلمــان) اعمــال نفــوذ کننــد .در مــورد جهتگیریهــای سیاســی ،فــرض کالســیک در
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 اصطــاح «بیطرفــی سیاســی» اداره و از آن ســو ،بازداشــتن
سیاســت و سیاســتمداران از دخالــت در اداره ضرورتــی ناگزیــر اســت؛ همــان پدیــدهای کــه از آن بــه
عنــوان «صالحیــت بیطــرف» 3اداری یــاد میشــود« .صالحیــت بیطــرف» 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

 .3اصطــاح «صالحیــت بیطــرف» ( )neutral competenceابــداع هربــرت کافمــن ،محقــق آمریکایــی اســت کــه در ادبیــات
مربــوط بــه اداره عمومــی بســیار شــایع اســت .وی در ســال  1956م .در مقال ـهای پرنفــوذ« ،نمایندگــی ،صالحیــت بیطــرف و
رهبــری اجرایــی» را ســه ارزشــی دانســت کــه نهادهــای اداری در آمریــکا در واكنــش بــه شــرایط جــاری در ادوار مختلــف تاریخی،
بــه ترتیــب ،بــر اســاس آن ســازمان یافتــه و عمــل نمودهانــد .بــه عقیــدهی وی ،تأکیــد بــر «صالحیــت بیطــرف» اداری از نیمــه
دوم قــرن نوزدهــم واکنشــی بــود بــه تأکیــد بیــش از حــدی کــه بــر ارزش «نمایندگــی» شــهروندان میشــد کــه منجر بــه افزایش
مناصــب انتخابــی (سیاســی) و تقویــت سیســتم تــاراج ( )spoils systemدر واگــذاری مناصــب اداری (سیاســی) بــه افــراد گردیــده
بــود؛ همانگونــه کــه تأکیــد فــراوان بــر «صالحیــت بیطــرف» اداره ،منجــر بــه تشــکیل «حوزههــای صالحیــت آزاد از نظــارت
ـی رؤســای سیاســی آنهــا» و «شــکلگیری جزایــر فوقالعــاده مســتقل تصمیمگیــری» توســط مأمــوران و کارگزاریهــا
واقعـ ِ
شــده بــود و «رهبــری اجرایــی» و تقویــت مجریــه فــدرال واکنشــی بــود بــه ایــن تالشــی و پراكندگــی 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 میشــود صالحیــت بیطــرف بــه ایــن معنــا حــاوی دو وجــه اســت :یــک وجــه
منفــی یــا ســلبی حــاوی آنچــه کــه نبایــد مســتخدمان کشــوری بــر اســاس آن عمــل کننــد؛ یعنــی
«تعهــد و وفــاداری فــردی یــا حزبــی یــا چیــز دیگــر» و دوم ،وجــه ایجابــی حــاوی آنچــه کــه بایــد
مســتخدمان کشــوری بــر اســاس آن عمــل کننــد؛ یعنــی «معیارهــای روشــن و عینــی» کــه در واقــع
1
همــان صالحیــت حرف ـهای اســت.
لــزوم صالحیــت حرفـهای کارکنــان دولــت مــا را بــه شناســایی تفــاوت ارزشهــای حاکــم بــر اعمال
و رفتــار ادارهکننــدگان و سیاســتمداران هدایــت میکنــد .صالحیــت حرفــهای یــا «حرفهایگرایــی»
بــه معنــای اســتقالل ،تجربــه ،تعهــد بــه منافــع عمومــی (کــه ممکــن اســت پادشــاه ،دولــت ،قانــون
اساســی یــا مــردم نماینــده آن شــناخته شــوند) ،اخــاق (حرف ـهای) و مســئولیت غیرحزبــی در برابــر
مقامــات سیاســی و مــردم از مهمتریــن شــاخصههای حرفــه بــودن کارکنــان دولــت اســت؛ 2ایــن در
حالــی اســت کــه باورهــا و ایدئولــوژی ،تمایــل بــه پیشــبرد خیــر جامعــه بــه عنــوان یــک کل و تعهــد
بــه ســازماندهی و بهرهبــرداری از تجربــه از مهمتریــن ارزشهــای حاکــم بــر سیاســتمداران شــناخته
میشــود.
ایــن ارزشهــا حســب مــورد در عرصههــای سیاســت و اداره غلبــه دارنــد؛ آنهــا نــه جایگزیــن هــم
بلکــه مکمــل یکدیگرنــد« .دوگانگــی ارزشهــای بوروکراتیــک و ارزشهــای دموکراتیــک ،مطلــق نیســت.
ارزشهــای اداری نهتنهــا شــامل کارآمــدی ،صرفهجویــی و اثربخشــی میشــود؛ بلکــه قانــون ،خدمــت
3
عمومــی ،عدالــت و صداقــت را نیــز در بــر میگیــرد».
1-Overeem, P. ‘The Value of The Dichotomy: Politics, Administration, and The Political Neutrality of Administrators,’ Administrative Theory & Praxis, Vol. 27, No. 2, 2005: 315

 .2بیطرفــی اداری یــا «صالحیــت بیطــرف» بــا آنچــه «بیتفاوتــی سیاســی» ( )political differenceنامیــده میشــود،
تفــاوت دارد؛ مســتخدمان کشــوری بــه عنــوان شــهروند حــق دارنــد انتخابهــای سیاســی خود را داشــته باشــند اما بــه عنوان
مأمــور عمومــی بایــد بیطرفانــه عمــل کننــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،مأمــوران عمومــی نبایــد در انجام وظایــف ،حــب و بغضهای
سیاســی شــخصی خــود را اعمــال کننــد .هرچنــد میــزان آزادی عمــل آنــان در نظامهــای مختلــف متفــاوت اســت .ر.ک:
’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
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کارویژههــای مســتخدمان اداری و سیاســتمداران نیــز بــا وجــود همپوشــی ،متمایزنــد؛ اداره،
مدیریــت و مشــاوره در سیاســتگذاری مهمتریــن کارکردهایــی اســت کــه از ادارهکننــدگان انتظــار
مــیرود و تعییــن و تأییــد سیاســتها ،نظــارت و ارزشــیابی کارکنــان ،کارویژههــای سیاســتمداران
شــناخته میشــود؛ امــا چنانکــه در گذشــته اشــاره شــد ،مســتخدمان عمومــی «در تعییــن اینکــه
چــه کســی چــه چیــزی را از بخــش عمومــی دریافــت کنــد ،ایفــای نقــش میکننــد» 1ادارهکننــدگان
هــم در تنظیــم سیاسـتها (از راه مشــاوره) ایفــای نقــش میکننــد و هــم بــا اعمــال اختیــار گزینشــی
در اجــرای سیاســتها بــه آن شــکل میبخشــند.
ســرانجام ،ابزارهــای ایــن دو گــروه نیــز بــا هــم متفاوتانــد؛ سیاســتمداران معمــوالً از ابــزار
ائتالفســازی و حزبســازی بــرای ایجــاد فرصتهــای جدیــد و پیشــبرد اهــداف خــود اســتفاده
میکننــد و حــال آنكــه ابزارهــای ادارهکننــدگان ،داده-محــور و عقالنیتــر اســت.
بدیــن ترتیــب بایــد گفــت دالیــل و نشــانههای آشــکاری بــرای تمیــز اداره از سیاســت و تمایــز
سیاســتمداران از ادارهکننــدگان وجــود دارد؛ بــا ایــن حــال ،پیداســت کــه در دولتهــای مــدرن امــروزی
اداره بــدون کنتــرل سیاســی ،یــا سیاســت بــدون پشــتوانهی مدیریــت حرف ـهای پایبنــد بــه اخــاق
حرفــهای قابلتصــور نیســت .گفتــه میشــود «رابطــهی بیــن مأمــوران انتخابــی و ادارهکننــدگان را
بــه ســادگی میتــوان بــه عنــوان تعامــل بیــن کنتــرل سیاســی و اســتقالل حرف ـهای در نظــر گرفــت؛
کنتــرل متضمــن ارائ ـهی دســتورالعمل و نظــارت اســت و اســتقالل ،اعمــال نظــر حرف ـهای در تنظیــم
سیاســت و حفــظ موازیــن حرف ـهای در اجــرا اســت 2».نقــش مناســب اداره در یــک نظــام مردمســاالر
محصــول تعامــل ایــن دو در متــن ســنت اداری و ســاختار سیاســی هــر کشــور اســت.
از ایــن رو اخیــراً عــدهی بیشــتری از محققــان بــه جــای تمایــز از ســازگاری و «مکمــل بــودن» 3ایــن
دو عرصـهی عمومــی ســخن میگوینــد.
مکمــل بــودن سیاســت و اداره ایــن اســت کــه «رابطـهی بیــن مأمــوران منتخــب و ادارهکننــدگان
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.
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سیاست و اداره:
تمایز و همپوشی

بــا وابســتگی متقابــل ،تعامــل گســترده ،نقشهــای متمایــز و در عیــن حــال همپوشــان شــناخته
میشــود و ســلطهی سیاســی و تبعیــت اداری بــا نفــوذ متقابــل در سیاسـتگذاری و ادارهی همزیســتی
دارد .مکمــل بــودن بــه ایــن معنــی اســت کــه سیاســت و اداره بــا یکدیگــر یــک کل را در حکمرانــی
1
دموکراتیــک تشــکیل میدهنــد».
اســاس الگــوی تکمیلــی و نقطــه قــوت آن ایــن اســت کــه آنچــه را کــه بــه نظــر ،جنبههــای
ناســازگار ادارهی عمومــی اســت ،نظیــر تمایــز و وابســتگی متقابــل ،تبعیــت و اســتقالل ،بــا یکدیگــر
ســازگار میکنــد و تنشهــای احتمالــی بــا احتــرام متقابــل بــه ارزشهــای یکدیگــر مرتفــع میشــود؛
سیاســتمداران بــه حرفهایگــری ادارهکننــدگان احتــرام میگذارنــد و ادارهکننــدگان بــه مســئولیت
سیاســی .بدیــن ترتیــب ،سیاســتمداران و ادارهکننــدگان در فضــای احتــرام متقابــل و تعهــد بــه ارزشها
حــول طــرح مشــترک «حکمرانــی و خدمــت» بــه هــم میپیوندنــد.

گفتار هفتم .پیوند سیاست و اداره در یک نظام مردمساالر
واقعیــت ایــن اســت كــه 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 تصمیمگیرنــده (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 دولتهــای
مــدرن ،صــرف نظــر از چندوچــون و دامنــهی آن ،همیشــه وجــود داشــته باشــد؛ مضافــاً اینکــه
ایــن تمایــز ،چنانکــه در ابتــدا گفتیــم ،مخصــوص حکومتهــای مــدرن وفــادار بــه دموکراســی و
قانــون اساســی اســت و در ســایر نظامهــای سیاســی وجــود نــدارد .بــا ایــن حــال میتــوان گفــت
در همــه حکومتهــای مــدرن مبتنــی بــر قانــون اساســی ،اســتدالل بــه نفــع برقــراری ایــن تمایــز
کامـ ً
ا منطقــی و طبیعــی اســت؛ بــه ویــژه اینکــه در قــرن بیســتم ایــن تمایــز بــه قوانیــن و مقــررات
موضوعــه راه یافــت 1و بــا آرای قضایــی 2تثبیــت 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 گفتهشــده در مجمــوع ســه دلیــل میتــوان بــرای حفــظ تمایــز سیاســت و
اداره برشــمرد :دلیــل اول اداری اســت؛ تمایــز سیاســت و اداره بــه ویــژه جداســازی سیاســت حزبــی از
اداره میتوانــد بــه حفــظ و پیشــبرد ارزشهــای اداری نظیــر ثبــات ،اتکاپذیــری ،کارایــی و اثربخشــی
و از ایــن طریــق ،حرفهایگرایــی ادارهکننــدگان و مســتخدمان کشــوری کمــک کنــد .بدیــن ترتیــب،
تمایــز سیاســت و اداره وضعیتــی را بــرای ادارهکننــدگان بــه وجــود م ـیآورد کــه تــا حــدود زیــادی
بــا وضعیــت قضــات قابلمقایســه اســت .یــک انگیــزهی مضاعــف بــرای برقــراری ایــن تمایــز ،امــکان
بهکارگیــری فنــون مدیریتــی و رویههــای بــازاری و ملهــم از بخــش خصوصــی در ادارهی عمومــی
اســت کــه البتــه پیامــد ذاتــی و ضــروری تمایــز سیاســت و اداره نیســت؛ بلکــه همــزاد جریــان «مدیریت
عمومــی نویــن» اســت کــه از دهــه  80میــادی در کشــورهای صنعتــی پدیــدار شــد .از نظریهپــردازان
کالســیک میتــوان 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 میتوانــد
ابــزاری باشــد بــرای حمایــت از کیفیــت سیاســت (دموکراتیــک) و جلوگیــری از دخالتهــای اداری در
سیاســت و بدیــن طریــق حفــظ ارزشهــای سیاســی نظیــر انجــام تبادلنظرهــای آشــکار ،پاســخگویی
دموکراتیــک ،شــکلگیری بــازی منصفانــهی قــدرت ،وجــود رهبــری قــوی و ارزشهــای دیگــر.
طبیعــی اســت هــرگاه ،هــدف اصلــی برقــراری تمایــز چنیــن تعریــف شــود ،تأکیــد نوعـاً نــه بــر جدایــی
بلکــه تبعیــت اداره از سیاســت خواهــد بــود« .اولویــت سیاســت» نتیج ـهای اســت کــه از ایــن رابطــه
برمیخیــزد و در اروپــای قــارهای بــا تأســی بــه وبــر طرفــداران زیــادی دارد.
بنابرایــن ،دالیــل اداری و سیاســی كافــی بــرای حفــظ تمایــز سیاســت و اداره وجــود دارد؛ امــا از
ایــن دو قطــب بــه ظاهــر مخالــف و ناهمســان ،آیــا میتــوان بــه یــک کل همســاز رســید؟ اساسـاً چــه
دلیلــی بــرای همســازی ارزشهــای ناســازگار بوروکراســی (قاعدهمنــدی ،انضبــاط ،سلســلهمراتب) و
دموکراســی (آزادی ،برابــری ،پاســخگویی بــه مــردم) وجــود دارد ،اگــر ارزشهایــی باالتــر از ارزشهــا و
هنجارهــای اداری و سیاســی وجــود نداشــته باشــد؟ ایــن همــان دلیــل ســوم حفــظ مرزهــای سیاســت
 .1تفکیــک مدیــران سیاســی کــه صاحــب «مقــام» خوانــده میشــوند و مدیــران حرف ـهای در تبصــره  4مــاده  54و مــاده
 71قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب  1386در ایــران ،نمون ـهای از چنیــن تمایزهــای قانونــی اســت.
اســتثنا کــردن اعمــال «سیاســی» از اعمــال «اداری» مشــمول صالحیــت دادگاههــای اداری یــا دادگاههــای رســیدگیکننده
بــه دعــاوی علیــه دولــت-اداره در کشــورهای مختلــف ،نمونـهای از نقــش قضــات در تثبیــت تمایــز سیاســت از اداره اســت.
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و اداره اســت کــه مبنــای آن را بایــد در «قانــون اساســیگرایی» و ارزشهــای نهفتــه در قانــون
اساســی پــی جســت کــه نبــود آن یــا بــه سیاسیســازی مفــرط اداره میانجامــد یــا سیاســت را از
محتــوای دموکراتیــک خــود تهــی میکنــد« .قانــون اساســیگرایی» محــک یــا معیــار مشــروعیت
پیونــد سیاســت و اداره اســت .واقعیــت ایــن اســت کــه تمایــز سیاســت و اداره یــا بیطرفــی اداری
بهخودیخــود ارزش نیســت؛ بلکــه در صورتــی ارزش دارد کــه در خدمــت ارزشهــای «قانــون
اساســیگرایی» باشــد .ارزشهــای مقــرر در قانــون اساســی همچــون عدالــت ،آزادی ،خودگردانــی،
مســئولیتپذیری و اخالقمــداری دســت کــم در یــک نظــام دمکراتیــک میتوانــد «بــه خــرج»
سیاســت (از جملــه کاســتن از عوامگرایــی سیاســتمداران در همــراه کــردن اداره بــا خــود) و اداره
(مثــ ً
ا تأکیــد کمتــر بــر اثربخشــی برنامههــا و گرایــش بیشــتر بــه مقبولیــت آنهــا نــزد مــردم)
فواصــل سیاســت و اداره را کوتــاه کنــد .بدیــن ترتیــب سیاســت و اداره در عیــن تمایــز مفهومــی،
کارکــردی و حتــی ســاختاری از هــم فاصلــه نمیگیرنــد یــا عرصههــای عمــل یکدیگــر را تحدیــد
نمیکننــد؛ بلكــه ذیــل ارزشهــای مقــرر در قانــون اساســی بــرای تحقــق اهــداف و ارزشهــای مشــترك
گام برمیدارند.
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نتیجهگیری
بیتردیــد سیاســت ،اداره نیســت و سیاســتمدار بــا مأمــور اداری یــا مســتخدم کشــوری متفــاوت
اســت؛ بنابرایــن در ظاهــر ،مشــکلی در تشــخیص و تمایــز سیاســت و اداره وجــود نــدارد .میتــوان بــه
فهرســتی بلنــد از مفهومســازیها اســتناد کــرد کــه مؤیــد دوگانگــی سیاســت و اداره اســت؛ اینکــه
سیاســتمداران ،انتخــاب میشــوند ولــی ادارهکننــدگان ،منصــوب؛ سیاســتمداران تازهکارنــد ولــی
ادارهکننــدگان ،مجــرب و حرفــهای؛ سیاســتمداران تصمیمگیــر یــا سیاســتگذارند و ادارهکننــدگان،
مجــری تصمیــم؛ سیاســتمداران ،خــود را بــه مــردم مینمایاننــد ولــی ادارهکننــدگان ،گمنامانــد .بــا
ایــن حــال تشــخیص مــرز دقیــق سیاســت و اداره و چرایــی وجــود چنیــن مــرز و تمایــزی خوب روشــن
نیســت .تمایــز سیاســت و اداره بــر یــک منطــق پیشــینی اســتوار نیســت ،ولــی واقعیــت موجــود در
اغلــب دولتهــای مــدرن اســت .در واقــع رونــد تحــوالت دولــت و ادارهی عمومــی در اغلــب کشــورها و
بــه ویــژه کشــورهای غربــی ،هــر چنــد بــا یــک پشــتوانهی نظــری وجــود نوعــی تمایــز میــان سیاســت
و اداره را ایجــاب کــرده اســت؛ بنابرایــن ،وجــود یــک تمایــز مفهومــی و کارکــردی میــان سیاســت و
اداره بــه نظــر امــری پذیرفتــه شــده اســت .هــر چنــد ،گوناگونــی مفهومســازیها و تجــارب متفــاوت
کشــورها بــر ابهــام موضــوع افــزوده اســت.
رابطـهی سیاســت و اداره در جوامــع امــروزی بــا چالشهــای بیشــتر و شــدیدتری هــم روبروســت؛
از یــک طــرف ،نقــش روبهرشــد دانــش و تجربــه در رونــد سیاســتگذاری عمومــی باعــث تقویــت
جایــگاه اداره شــده و بــر امــکان نفــوذ و تأثیرگــذاری مأمــوران اداری بــر محتــوای سیاس ـتها افــزوده
اســت و از ســوی دیگــر ،گرایــش فزاینــدهی سیاســتمداران بــه دخالــت و اعمــال نفــوذ در اداره ،آرمــان
بیطرفــی اداری یــا «صالحیــت بیطــرف» اداره را بــا چالــش مواجــه کــرده اســت .عــاوه بــر ایــن
ظهــور دیوانســاالریهای منطقــهای و بینالمللــی و افزایــش نقــش نهادهــای بینالمللــی در
سیاســتگذاریها و تصمیمگیریهــا (در عمــوم کشــورهای صنعتــی بــه ویــژه) بــر پیچیدگــی ایــن
روابــط افــزوده اســت.
امــا در ایــن رابطــه ،نگرانــی اصلــی تأثیــرات (مخــرب) سیاســت بــر اداره اســت؛ همــان پدیــدهای که
از آن بــه «سیاسیســازی» اداره تعبیــر میشــود؛ بنابرایــن ،دغدغ ـهی اولی ـهی نظریهپــردازان و احیان ـاً
عمــوم شــهروندان ،رســیدن بــه نوعــی موازنـهی 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
اخالقــی اداره در اجــرای سیاســتها یــا ســهم آن در تصمیمگیــری و سیاســتگذاریهای احیانــاً
نادرســت ،نادیــده گرفتــه نشــود .ولــی همـهی 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
بدنـهی اداری بــا سیاســت حاکــم و از آن ســو ،پافشــاری متخصصــان اداره بــر دانــش حرفـهای خــود بــه
هنــگام سیاس ـتگذاری و اعمــال اختیــار گزینشــی مســتخدمان اداری در اجــرای سیاس ـتها ،چگونــه
میتــوان بــه همســازی واقعبینانــه میــان سیاســت و اداره یــا دموکراســی و بوروکراســی دســت یافــت؟
بــه گمــان مــا ارزشهــای مقــرر در یــک قانــون اساســی مردمســاالر و تأکیــد آن بــر ارزشهایــی
چــون عدالــت ،مردمســاالری ،مســئولیتپذیری ،خودگردانــی و اخالقمــداری میتوانــد دالیــل
کافــی بــرای حفــظ تمایــز و در عیــن حــال برقــراری تعامــل ســازنده میــان سیاســت و اداره فراهــم
کنــد .بدیــن ترتیــب سیاســت و اداره در عیــن تمایــز مفهومــی ،کارکــردی و حتــی ســاختاری از هــم
فاصلــه نمیگیرنــد یــا عرصههــای عمــل یکدیگــر را تحدیــد نمیکننــد؛ بلكــه ذیــل ارزشهــای مقــرر
در قانــون اساســی بــرای تحقــق اهــداف و ارزشهــای مشــترك گام برمیدارنــد؛ امــا ترســیم فواصــل و
نقــاط تمایــز ،همپوشــی و تعامــل میــان ایــن دو عرصــه «حکمرانــی و خدمــت» بــه ویژگــی منحصــر
قانون اساسیگرایی 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 powers of both in administration and policy-making is one of main issues of the contemporary 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, specification 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 constitution and emphasis it gives to values as justice, democracy, responsibility, selfgovernment 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, politicisation..

*.Assistant Professor of Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch
ranjbar_ahd@yahoo.com

221

