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موانع و محدودیت های حقوق اداره در ایران در فرآیند 
تأسیس »حقوق اداری ایران« 

آیت موالیی*

چکیده
درس »حقــوق اداری ایــران« یکــی از مهمتریــن دروس مقاطــع مختلــف در رشــتۀ تحصیلــی حقــوق 
ــدی  ــته، توانمن ــن رش ــان ای ــناخت آن، فارغ التحصی ــنایی و ش ــدون آش ــه ب ــت؛ بنحوی ک ــی اس عموم
کافــی بــرای ارائــه تخصــص خــود بــه جامعــه را نخواهــد داشــت. ایــن نوشــته بــا درک کــردن چنیــن 
ــث  ــه بح ــن درس را ب ــای ای ــن چالش ه ــوس مهمتری ــت رئ ــده اس ــدد برآم ــه درص ــت ک ــی اس اهمیت
بگــذارد. بنابرایــن بــه ایــن ســوال پاســخ داده اســت: از منظــر حقــوق عمومــی، چالش هــای درس حقــوق 
ــی،  ــق: توصیفی ـ تحلیل ــتفاده از روش تحقی ــا اس ــوال، ب ــن س ــه ای ــخ ب ــت؟ در پاس ــران چیس اداری ای
مهمتریــن نتایــج از ایــن قــرار اســت: نخســت؛ در فرآینــِد فهــِم بومــی از مفهــوم: »حقــوق اداری« در 
ایــران، چالش هــای زیــادی وجــود دارد. دوم؛ درس حقــوق اداری در ایــران پیوســته در حاشــیه فهــم و 
اهمیــت قــرار داشــته اســت. ســوم؛ در اثــر بحــران رابطــۀ »اداره بــا جامعــه« و »اداره بــا دولــت«، دانــش 
ــوم  ــدم درک تاریخــی از مفه ــارم؛ ع ــوده اســت. چه ــه روو ب ــادی روب ــا معضــات زی ــوق اداری« ب »حق
ــه روو  ــش روب ــا چال ــران« را ب ــوق اداری ای ــکل گیرِی »حق ــکان ش ــر آن، ام ــر ب ــوق ناظ »اداره« و حق
ســاخته اســت. پنجــم؛ در اثــر معضــات مذکــور، کتــب حقــوق اداری نتوانســته اند رابطــه معنــادار بــا 

ــد. ــر بوده ان ــب در حــل معضــات اداره کم تأثی ــن کت ــی داشــته باشــند و در نتیجــه ای اداره ایران
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موانع و محدودیت های حقوق اداره در ایران
در فرآیند تاســیس »حقوق اداری ایران »

مقدمه
یکــی از شــیوه های ورود بــه درس، طــرح پیشــینِی مهم تریــن معضــات آن درس پیــِش روِی 
خواننــدگان و محققیــِن آن درس اســت تــا از ایــن طریــق، زمینــه بــرای ورود علمــی و آسیب شناســانه 
ــه آن فراهــم گــردد. در غیــر این صــورت و بــدون شــناخت پیشــینِی مشــکاِت آن درس، اظهارنظــر  ب
ــرای ورود ماهــوی  ــوده و فضــا را ب ــع روشــی و شــکلی مواجــه ب ــا موان ــه آن ب ــِق علمــی راجــع ب دقی
ــد داد.  ــرار خواه ــی ق ــت امتناع ــورد معضــاِت آن درس را در وضعی ــوی در م ــکان اظهارنظــر ماه و ام
ــه  ــوق را ب ــن دروس رشــته حق ــی از مهم تری ــردی، یک ــن رویک ــِت چنی ــا درک اهمی نوشــتار حاضــر ب
ــا  ــدش ب ــه پیون ــه نظــر ب ــه دروســی اســت ک ــران« از جمل ــوق اداری ای ــذارد. درس »حق بحــث می گ
ــا همــۀ دانشــجویان و دانش آموختــگان رشــته »حقــوق« ارتبــاط دارد؛ بنحــوی کــه  »اداره«، الجــرم ب
ــن رشــتۀ دانشــگاهی باشــد  ــِل ای ــش ورزی از ِقَب ــا دان ــزاق ی ــه درصــدد ارت ــوق ک ــر دانشــجوی حق ه
الجــرم گریــزی از گــذار بــه »دانــش حقــوق اداری«، دســت کم به صــورت کلــی نــدارد و ایــن وضعیــت 
ــک از  ــچ ی ــه هی ــوق اســت. چرا ک ــته حق ــک رش ــۀ دروس آکادمی ــن درس در میان ــت ای ــای اهمی گوی
قضــات، ســردفتران، کارشناســان حقوقــی، وکا و اســاتید رشــته های مختلــف حقــوق نمی تواننــد منکــر 
ــِش حقــوق اداری باشــند. دلیــل اصلــی ایــن وضعیــت را بایــد  ــه دان ــزوم آشــنایی حداقلــی راجــع ب ل
در ایــن گــزاره جســتجو کــرد: »اداره نمــود و نمــاد دولــت )حکومــت( اســت« چرا کــه »اداره« وصــل 
بــه »دولــت« و دولــت وصــل بــه »حقــوق« اســت و نمی تــوان بــه اینهــا نــگاه جزیــره ای داشــت بلکــه 
ایــن مفاهیــم در درون رشــته حقــوق و بــه مقتضــای ایــن رشــته فهــم شــده و بــه کار گرفتــه شــده و 

ــد. ــم می آورن ــوق را فراه ــم حق ــکان فه ــیله ام بدین وس

ــوق اداری  ــِش روِی حق ــاِی پی ــت بحران ه ــدد اس ــی، در ص ــن اهمیت ــا درک چنی ــر ب ــتار حاض    نوش
ــران«  ــوق اداری ای ــای درس »حق ــد: چالش ه ــوال پاســخ ده ــن س ــه ای ــد و ب ــران را بررســی کن در ای
ــا اســتفاده از روش تحقیــق توصیفی ـ تحلیلــی، چنیــن فــرض  ــه ایــن ســوال و ب چیســت؟ در پاســخ ب
ــدون  ــرد و ب ــج می ب ــی رن ــکال گوناگون ــن و تکنی ــران از معضــات بنیادی ــوق اداری در ای می شــود: حق
برون رفــت از آنهــا، امــکان تأســیس »حقــوق اداری ایــران« بــا امتنــاع روبــه رو اســت. نگاهــی بــه ســابقه 
ــوان، نوشــتار مســتقلی  ــن عن ــا ای ــه نویســنده اطــاع دارد، ب ــا آنجــا ک ــای آن اســت، ت ــق، گوی تحقی
ــه، ضمــن طــرِح  ــن در ادام ــد. بنابرای ــق، الزم می نمایان ــدارد. در نتیجــه ضــرورت انجــام تحقی وجــود ن
ــه مــورد  ــه قــرار زیــر بطــور جداگان رئــوس بحران هــاِی پیــِش روِی حقــوق اداری در ایــران، هرکــدام ب

ــود: ــته می ش ــل گذاش ــث و تحلی بح
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گفتار نخست. بحران ملزومات حقوق اداری

از جملــه مقدمــات طــرح و نظریه پــردازی راجــع بــه یــک مفهومــی، دسترســِی بــه »آمــار« و 
»اطاعــاِت« راجــع بــه آن مفهــوم اســت. از آنجــا کــه بنابــر آن اســت در درس »حقــوق اداری ایــران« 
راجــع بــه »ادارۀ ایرانــی« بحــث و فحــص و آمــوزش داده شــود لــذا مقدمــۀ واجــِب چنیــن ورود کردنــی، 
ــن به نظــر می رســد دو مشــکل  ــگاه نخســت چنی ــران اســت. در ن ــات اداره در ای ــه اطاع دسترســی ب

اساســی در ارتبــاط بــا ملزومــاِت  فهــِم حقــوق اداری ایــران داریــم بــه ایــن شــکل کــه:

ــِل  ــات و معض ــه اطالع ــه ب ــدون هزین ــی آزاد و ب ــت. دسترس ــد نخس بن
ــران. ــات اداره در ای ــه اطالع ــی ب دسترس

ــط  ــناد مرتب ــه اس ــت بلک ــته اس ــود نداش ــات وج ــه اطاع ــی آزاد ب ــنت دسترس ــا س ــران نه تنه در ای
ــف  ــناد مختل ــا وجــود اس ــال، ب ــن ح ــا ای ــد. ب ــادی ندارن ــدان زی ــت چن ــز قدم ــات نی ــا آزادی اطاع ب
ــه رو  ــتی هایی روب ــکات و کاس ــا مش ــرا ب ــام اج ــز در مق ــا نی ــن حداقل ه ــته، همی ــای گذش در دهه ه
بوده انــد. مهم تریــن و اخیرتریــن ســند در ایــن خصــوص، »قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه 
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــه مجم ــر مداخل ــه اگ ــه البت ــت ک ــوب 1388/5/31 اس ــات« مص اطاع
ــیوه از آزادی  ــن ش ــان ای ــورای نگهب ــدگاه ش ــه از دی ــود؛ چرا ک ــن نب ــب آن ممک ــکان تصوی ــود ام نب
ــک  ــش از ی ــر بی ــود عم ــا وج ــود ب ــاهده می ش ــود. مش ــده ب ــناخته ش ــرع« ش ــر »ش ــات، مغای اطاع
دهــه ای ایــن ســند، بازهــم در ارتبــاط بــا دسترســی آزادانــه بــه اطاعــات، معضــات جــدی پیــِش روِی 
ــایی  ــرای شناس ــات، ب ــه اطاع ــه ب ــی آزادان ــود دارد. دسترس ــات از اداره وج ــدگان اطاع ــا کنن تقاض
ــی از  ــون وقت ــرا؟ چ ــد. چ ــاب می آی ــه حس ــی، الزم ب ــیس حقوق ــک تاس ــوان ی ــه عن ــوق اداری ب حق
ــد اول از همــه،  ــورد »اداره« اســت و بای ــی، در م ــع بحــث اصل حقــوق اداری صحبــت می شــود در واق
خــوِد »اداره« را شــناخت. کســب دانــِش الزم در مــورِد اداره، مســتلزِم دسترســِی آزاد بــه اطاعــات اداره 
از ابعــاد مختلــف اســت: اینکــه ســازمان اداری چیســت؟ کارکــرد اداره چگونــه اســت؟ نیــروی انســانی 

ــت؟ و....  ــداف اداره چیس ــت؟ اه ــدر اس اداره چق

ــت  ــد در وضعی ــر می آی ــه نظ ــه ب ــود دارد بلک ــی وج ــا ادارۀ ایران ــاط ب ــاال در رابت ــل ب ــا معض    نه تنه
ــه هســتیم و  ــا معضــل جــدی مواجه ــات« در اداره ب ــفافیت اطاع ــا بحــث: »ش ــاط ب ــی، در ارتب کنون
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در نتیجــه بــا »ابهــام اطاعاتــی« در بــارۀ اداره در ایــران در اشــکال: ممنوعیــت دسترســی و محدودیــِت 
ــن موضــوِع ســاده کــه اداره  ــام شــناخت ای ــال، در مق ــرای مث ــن ب ــه رو هســتیم. بنابرای دسترســی روب
ــق  ــش محق ــدازه از اهداف ــه ان ــا چ ــخص، ت ــی مش ــازۀ زمان ــک ب ــی، در ی ــاد خدمات ــک نه ــوان ی به عن
شــده اســت و دلیــل عــدم موفقیــت احتمالــی  اش چــه بــوده اســت؟ اطاعــات الزم نداریــم. در نتیجــه 
ــل  ــر معض ــت. در اث ــخن گف ــفاف« س ــا »اداره ش ــه ای« ی ــت از »اداره شیش ــن وضعی ــوان در ای نمی ت
ــوان  ــانِی اداره، نمی ت ــی و انس ــی، غای ــاختاری، مال ــردی، س ــازمانی، عملک ــاِت س ــه اطاع ــی ب دسترس
ــه  ــا بحــث دسترســی آزاد ب ــاط ب ــان ســاده تر، در ارتب ــه بی ــران« ســخن گفــت. ب ــوق اداری ای از »حق
اطاعــات اداره در ایــران، دچــار مشــکل هســتیم و در نتیجــه نمی تــوان به ســادگی از عبارتــی بــه  نــام: 
»حقــوق اداری ایــران« صحبــت کــرد. در واقــع بــا پدیــده غریبــی روبــه رو هســتیم کــه در آن، »اداره« 
ــه  ــر نیســتند ب ــه حاض ــای ک ــازد و حقوقدان ه ــرح س ــه مط ــود را در جامع ــائل خ ــر نیســت مس حاض
ــردازی  ــی نظریه پ ــورد ادارۀ ایران ــوان در م ــرایطی نمی ت ــن ش ــد در چنی ــی اداره بپردازن آسیب شناس

کــرد یــا کتــب شایســتۀ حقوقــی در مــورد ادارۀ ایرانــی نگاشــت.  

 بند دو. طرح مسئله و معضل بیان مسئله حقوق ادارِی ایران

 مطابــق متدولــوژی تحقیــق، »بیــان مســئله«، گام آغازیــن تحقیــق اســت بــه نحــوی کــه حتــی عنــوان 
مطلــوِب تحقیــق از طریــق بیــاِن مطلــوِب مســئله زاده می شــود. از آنجایی کــه فهــم اداره و مســئله یــا 
مســائل مترتــب بــر آن، بــدون فهــم و دسترســی مطلــوب بــه اطاعــات اداره بــا امتنــاع مواجهــه اســت و 
از آنجایــی کــه در وضعیــت کنونــی، در فضــاِی بحــران در دسترســی بــه اطاعــات اداره ایرانــی هســتیم؛ 
ــن مســئله، حــدوث  ــه حاصــل ای ــم ک ــرار داری ــِم درســت از اداره ق ــِی فه ــت امتناع در نتیجــه، در حال
وضعیــِت امتناعــی بــرای بیــان شایســتۀ مســئله اســت. بــه بیــان ســاده تر، چــون مــا بــه اطاعــات اداره 
ــه  ــم مســائل اداره را خــوب بشناســیم. اداره به مثاب ــس نمی توانی ــم پ ــی نداری دسترســی شــفاف و کاف
ــره ای و  ــناخِت جزی ــت کم، ش ــا دس ــوده ی ــناخته ب ــی ناش ــوق عموم ــا حق ــرای حقوقدان ه ــاله، ب مس
بخشــی از آن موجــود اســت. چرا کــه اداره بــه فراخــور نیازهــاِی ضــروری اش، آن بخــش از اطاعاتــش 
ــه  ــد ک ــا نمی دان ــد ام ــرف کن ــات ش را برط ــود، معض ــم خ ــه زع ــا ب ــد ت ــرار می ده ــترس ق را در دس
ــه، موجــب حــل معضــِل  ــت خوش بینان ــات، در وضعی ــص«، »ذره ای« و »بخشــِی« اطاع انتشــار: »ناق
»بخشــی« اداره خواهــد شــد. بنابرایــن وقتــی ســازمان اداره را به درســتی نمی شناســیم و بــه اطاعــات 
آن دسترســی تخصصــی نداریــم نمی توانیــم مســئله اداره را مطــرح بکنیــم. وقتــی نتوانیــم مســئله اداره 
را مطــرح  کنیــم پــس در نتیجــه، طــرح عنــواِن درســی بــه نــام »حقــوق اداری ایــران«، بــا مشــقت و 
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ــر ایــن اســاس، بــدون تبییــن علمــی مســئله  اداره، نمی تــوان  ــود. ب ســختی زیــاد مواجهــه خواهــد ب
ــه  ــران، اداره، اطاعــات راجــع ب ــا ای ــه آن را مطــرح کــرد. چرا کــه در ارتبــاط ب بحــث علمــی راجــع ب
ــات اداره  ــه اطاع ــد و دسترســی ها ب ــرار نمی ده ــن ق ــی متخصصی ــوم و حت ــترس عم ــود را در دس خ
ــره ای« اســت. در نتیجــه نمی توانیــم کلیــت  ــا جزی ــا بخشــی ی ــران، دسترســی: »ناقــص، ذره ای ی در ای
ــن  ــوان تبیی ــی، نمی ت ــه از منظــر حقوق ــن  اســت ک ــن مســئله ای ــم. حاصــل ای مســئله اداره را بفهمی
ــتم،  ــِت سیس ــر مدیری ــه از منظ ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــران داش ــئله اداره در ای ــتی از مس درس
دسترســی بــه اطاعــاِت اداره، بایــد نظام منــد باشــد تــا بتــوان بــرای معضــِل سیســتماتیک، چــاره ای 
ــًا معضــات در چهارچــوب  ــرای سیســتم، منطق ــه اداره سیســتم اســت و ب ــد اندیشــید. چرا ک نظام من
ــد  ــی، الجــرم سیســتمیک خواه ــن معضل ــت از چنی ــکاِر برون رف ــک ســامانه حــادث می شــود و راه ی

بــود.

ــا  ــه آنه ــناخِت »اداره« ب ــراِی ش ــه ب ــی ک ــات مقدمات ــه آن ملزوم ــود ک ــه می ش ــا ماحظ ــا اینج   ت
احتیــاج اســت؛ در هــر دو ســطح، بــا مشــکل روبــه رو اســت. ایــن درحالــی اســت کــه ظاهــراً قانــوِن 
ــه ایــن ملزومــات،  ــرای دسترســی ب ــه اطاعــات( ب ــون انتشــار و دسترســی آزاد ب حداقلــی )یعنــی قان
موجــود اســت. هرچنــد کــه بایــد اذعــان داشــت قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات در بطــن 
ــرد. در کنــار ایــن،  ــج می ب ــژه ای و ضمانت اجــرا رن خــود از نوعــی از نقصــان، اعــم از کارکــردی، کاروی
ــن در  ــای مشــروع مصــوب 1383 موجــود اســت. همچنی ــون آزادی ه ــل: قان ــم مث ــری ه ــناد دیگ اس
ــه آنهــا ملحــق شــده  ــران ب ــت ای ــی هــم هســتند کــه دول ــی، بعضــی از اســناد بین الملل ســطح فرامل
ــه  ــا اعامی ــوب 1966 ی ــی، مص ــی و سیاس ــوق مدن ــی حق ــاق بین الملل ــاده 19 میث ــل م ــت. مث اس
جهانــی حقــوق بشــر)ماده 19( مصــوب 1948. یــا مهم تــر از آنهــا، قانــون اساســی را داریــم کــه یــک 
فصــل از آن مربــوط بــه حقــوق ملــت اســت. پــس چــرا مــا بــا ایــن همــه داشــتن اســناد باالدســتی و 
میان دســتی، همچنــان در چالــش بــه ســر می بریــم؟ به نظــرم مشــکل اصلــی در جــای دیگــری اســت 

ــم.  ــادر را داری ــن م ــۀ قوانی ــه کمین چرا ک

گفتــار دوم . معضــل گســتردگی حقــوق اداری و چالــش در آمــوزش 
آکادمیــک حقــوق اداری

بایــد توجــه داشــت کــه حقــوق اداری در ایــران، انبوهــی از مســائل، مشــکات و موضوعــات را پیــِش 
روی خــود دارد کــه منجــر بــه گســتردگی ســرفصل های حقــوق اداری و ناتوانــی در انتظــام موضوعــات 
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ــوق اداری  ــه حق ــت؛ چرا ک ــه اس ــوق اداری نهفت ــِی آن در ذات حق ــل اصل ــه دلی ــه البت ــود ک می ش
ــگاه  ــت در ن ــن وضعی ــل ای ــت. حاص ــی اس ــر عموم ــا ام ــط ب ــات مرتب ــی از موضوع ــدۀ انبوه دربردارن
نخســت، ســردرگمی گوینــده، شــنونده و خواننــدۀ ادبیــات حقــوق اداری اســت؛ به نحــوی کــه فضــای 
ســازندۀ حقوقــی میــان اســتاد و دانشــجو فراهــم نمی شــود. بــرای برون رفــت از چنیــن وضعیتــی، در 
گام نخســت، نیازمنــد انتظــام موضوعــات حقــوق اداری از طریــق نظــام آموزشــی در ســطوح مختلــف 
ــودِن واحدهــای  ــر چنیــن غفلتــی و به خاطــِر کم ب ــی و آموزشــی هســتیم. در اث در دســتگاه های اجرای
حقــوق اداری در ایــران، حقوقدان هــا مــا نتوانســته اند حقــوق اداری ایــران را بــه مثابــه یــک منظومــه 
و مجموعــه ترســیم بکننــد. لــذا مقدمــه واجــب ایســتادن بــر »دروازۀ حقــوق اداری ایــران«، راه انــدازی 
رشــته جدیــدی بــه نــام رشــته »حقــوق اداری ایــران« اســت. درواقــع، چالــش »ســرفصل در حقــوق 
اداری«، مســئله ای بــه ظاهــر کــم اهمیــت امــا به واقــع مهــم اســت. نگاهــی بــه ســرفصل های مصــوب 
ــرای  ــه ب ــه ای اســت ک ــواد درســی به گون ــا و م ــان واحده ــه چیدم ــاِی آن اســت ک ــوم، گوی وزارت عل
ــه  ــی ب ــِی اصل ــواد درس ــه م ــات نظــری ورود ب ــو، مقدم ــک س ــزا، از ی ــوق ج ــوق خصوصــی و حق حق
ترتیــب، بــا پیش بینــی دروس: »مقدمــه علــم حقــوق« و »حقــوق جــزای عمومــی« آمــاده می گــردد و 
در نتیجــه دانشــجویان حقــوق در مقطــع کارشناســی، نخســت بــا مقدمــات نظــری ورود بــه بحــث آشــنا 
می شــوند و هــر تــرم تــا پایــاِن دورۀ تحصیــل، یــک یــا چنــد مــاده درســی راجــع بــه حقــوق خصوصــی 
ــه نیســت و دانشــجویان  ــوق اداری این گون ــا حق ــاط ب ــا در ارتب ــد. ام ــاس می کنن ــا حقــوق جــزا را پ ی
ــد.  ــه آنهــا ندارن بــدون آمادگــی قبلــی، وارد مباحــث جدیــدی می شــوند کــه ذهنیــت کافــی راجــع ب
بــه بیــان بهتــر، مقدمــاِت نظــرِی طــرِح بحــث راجــع بــه حقــوق اداری، فراهــم نیســت امــا در مــورد 
مــواد درســِی دیگــر، یــک فرآینــد منطقــی و معقــول در ایــن خصــوص طــی می شــود و دانشــجو بــه 
ــا موضوعــات مهــم و اهــم موضوعــات و مســائل حقــوق خصوصــی و کیفــری آشــنا می شــود.  مــرور ب
امــا در ارتبــاط بــا حقــوق اداری وضعیــت، به گونــه دیگــری اســت. تمامــی مباحــث حقــوق اداری، ذیــل 
دو مــاده درســی: »حقــوق اداری 1« و »حقــوق اداری 2«، مجموعــًا چهــار واحــد تدریــس می-شــود. 
ــوق اداری  ــِی ســرفصل های حق ــی، حتــی فرصــت طــرح اجمال ــازۀ زمان ــن ب ــه پیداســت در چنی ناگفت
ــه حــدی اســت کــه  ــن دو رشــته ب ــر نیســت. از ســوی دیگــر، حجــم واحدهــای درســی ای امکان پذی
تقریبــًا دانشــجویان در درون ادبیــات ایــن دو رشــته محــاط شــده و مجالــی بــرای اندیشــیدن راجــع بــه 

ــد. ــدا نمی کنن ــرد؛ پی ــی را دربرمی گی ــات حقوق ــی از ادبی ــه خــود دریای ــوق اداری، ک حق

ــئله و  ــِق مس ــن دقی ــا در تبیی ــف حقوقدان ه ــوم. ضع ــار س گفت
ــل«؛ ــناخِت معض ــِل ش ــدۀ: »معض ــور پدی ظه
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ــه حقــوق اداری ایــران را  ــاال از یــک ســو، ســوء تفهیــم و تفاهــم راجــع ب معضــات گفتــه شــده در ب
ــی  ــی در مسئله شناس ــر ناتوان ــل« در اث ــناخِت معض ــِل ش ــدۀ: »معض ــت و پدی ــاخته اس ــر س پیچیده ت
ــِش  ــران و افزای ــوق اداری در ای ــام حق ــا در ابه ــهم حقوقدان ه ــان، س ــن می ــده اند. در ای ــب ش را موج
ــناخت  ــام ش ــا در مق ــرد حقوقدان ه ــراف ک ــد اعت ــورد. بای ــم می خ ــه چش ــران ب ــش از یگ ــل بی معض
ــاد  ــه نه ــوق اداری را محــدود ب ــه داشــته  و ســرفصل های حق ــرا تکی ــاِی تقلیل گ ــر نگرش ه معضــل، ب
ــه وجــود نیامــده  ــت« ب ــد: »اداره« و »دول ــرای پیون ــن وســیله مجــال جــدی ب ــد و بدی »اداره« کرده ان
ــان دیگــر،  ــه بی ــن معضــل، از آِن حقوقدان هــا حقــوق عمومــی اســت. ب ــن بخشــی از ای اســت. بنابرای
ــران را  ــوق اداری ای ــِی حق ــل اساس ــته اند معض ــته نتوانس ــای گذش ــول دهه ه ــا در ط ــا م حقوقدان ه
ــم« را در  ــوِن »کاس« و »قل ــت کم، تریب ــته، دس ــا پیوس ــه آنه ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــان کنن بی
اختیــار داشــته اند و هیــچ زمانــی از ایــن تریبون هــا، اســتفاده حداکثــری و مطلــوب نشــده و »معضــِل 
شــناخِت معضــل«، بــه دانشــجویان و بــه جامعــه، تبییــن شایســته ای نشــده اســت و عمــده مباحــث، بــه 
کلیــات حقــوق اداری خاصــه شــده اســت بــدون اینکــه مجــال کافــی بــرای ورود جــدی بــه مباحــث 
ــوق اداری و  ــازی حق ــد بومی س ــه فرآین ــد.1 در نتیج ــته باش ــود داش ــی وج ــر اداره ایران ــر ب ــوق ناظ حق
ــه موضوعــات  ــه محــاق رفتــه اســت و در مــواردی هــم کــه ب ــه حقــوق اداری ب بومی نگــری نســبت ب
حقــوق اداری در ایــران پرداختــه شــده اســت؛ در مــواردی، تبییــن گمراه کننــده ای از موضــوع انجــام 
ــرای مثــال در برخــی نوشــته ها، بجــای مطالــب »حقــوق اداری«، مــواردی از »حقــوق  شــده اســت. ب
ــری،  ــام رهب ــه در نوشــته هایی، در خصــوص شــأِن ادارِی مق ــرای نمون ــه شــده اســت. ب اساســی« گفت
وظایــف و اختیــارات رهبــری بــه عناویــن سیاســی خاصــه شــده اســت یــا دســت کم مــرز معنــاداری 

میــان آنهــا ترســیم نشــده اســت.2

ــوق اداری  ــث حق ــا بح ــاط ب ــا در ارتب ــا م ــه حقوقدان ه ــی ک ــت، نقش ــن وضعی    در خوش بینانه تری
داشــته اند ایــن بــوده اســت کــه قوانیــن اداری را بــه بحــث و بررســی گذاشــته اند؛ یعنــی درس: »حقــوق 
اداری ایــران« بــه »قوانیــن اداری ایــران« فروکاســته شــده اســت. از بهتریــن کتابهــای نوشــته شــده در 
ــوان:  ــا عن ــد ب ــتاد ابوالحم ــاب اس ــته، کت ــدۀ گذش ــک س ــول ی ــران در ط ــوق اداری ای ــا حق ــاط ب ارتب
»حقــوق اداری ایــران« اســت کــه در واقــع ایــن کتــاب نیــز محــدود بــه بررســی »قوانیــن و مقــررات 
ــه »حقــوق  ــع راجــع ب ــاب جام ــر، نخســتین کت ــن اث ــار، ای ــن اعتب ــه ای اســتخدامی« شــده اســت و ب
اســتخدامی ایــران« اســت کــه تــا بــه امــرروز ســایر نوشــته ها در حاشــیۀ ایــن اثــر قــرار دارنــد. ایــن
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نــوع دیــدگاه بــه حقــوق اداری ایــران، هرچنــد نوعــی از نــگاه را بــه خواننــده اش منتقــل می ســازد و 
ــا در  ــوق اســتخدامی« تشــکیل می دهــد ام ــران را »حق ــوق اداری ای ــن مســالۀ حق آن اینکــه، مهم تری
ایــن ســطح نیــز یــک ضعــف اساســی دارد و آن نگــرِش »ســندبنیاِد« ایــن کتــاب اســت. ایــن وضعیــت 
باعــث شــده اســت حتــی مجــال کافــی بــرای ورود بــه مباحــِث بنیادیــِن »حقــوق اســتخدامی« وجــود 
نداشــته باشــد. در نتیجــه حتــی فضایــی بــراِی شــناخت و تبییــِن بنیان هــاِی قوانیــن اســتخدامی ایــران 
شــکل نگرفتــه اســت. هرچنــد در ایــن اثــر، به درســتی، مقولــه »مســئولیت مدنــی دولــت« بــه بحــث 
گذاشــته شــده اســت بــدون اینکــه بحــث پایــه ای بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده شــود. 1 در ســایر 
کتــب نیــز ایــن وضعیــت کم وبیــش قابــل مشــاهده اســت.2  همچنیــن عمــوم نوشــته ها اگــر بــا تبییــن 
ــی  ــرده و مجال ــاده بســنده ک ــرح م ــان محــدودۀ ط ــه هم ــوند ب ــاز می ش ــی، آغ ــواد قانون و تشــریح م
ــه »مبانــی« و  ــرای ورود ب ــدون اینکــه امــکاِن کافــی ب ــرای تحلیــل کافــی پیــدا نمی کننــد؛ حتــی ب ب
پیونــد دادِن »بنــا« بــا »روبنــا« وجــود داشــته باشــد.3 بی تردیــد از جملــه دالیــل ایــن وضعیــت ناگــوار: 
ــگارش  ــت. ن ــوق اداری اس ــائل حق ــات و مس ــیالیت« موضوع ــری« و »س ــتردگی«، »انعطاف پذی »گس
ــوردی  ــه مســئله م ــه ب ــاری هــم ک ــاِن آث ــار اســت. در می ــه آث ــد مجموع ــران، نیازمن ــوق اداری ای حق
پرداخته انــد بخــش اعظــِم آنهــا نتوانســته اند نســبت معنــاداری را میــان مفاهیــم وارداتــی بــا منظومــۀ 
ــان  ــئله را در می ــته ایم صورت مس ــت نتوانس ــان داش ــد اذع ــذا بای ــند.4 ل ــته باش ــی داش ــری ایران فک
آثــار نوشــتاری درســت بچینیــم و بــه صــورِت درســت، بــه دانشــجویان منتقــل کنیــم. پــس در نتیجــه 

ــم.  ــی داری ــکِل مسئله شناس مش

   در کنــاِر وضعیــِت بــاال، آثــار موجــود، حتــی در ارتبــاط بــا »قوانیــن و مقــرراِت« اداری نیــز عملکــرد 
ــتخدامی،  ــررات اس ــن و مق ــا قوانی ــاط ب ــادر در ارتب ــند م ــر، س ــال حاض ــته اند. در ح ــی نداش مطلوب
ــند،  ــن س ــه اِی ای ــک ده ــش از ی ــِر بی ــم عم ــت. علی رغ ــوری« اس ــات کش ــت خدم ــون مدیری »قان
ــار  ــن ســند مــادر را نداشــته اند و در آث ــه ای ــرای پرداختــن جــدی ب ــا، مجــال کافــی ب حقوقدان هــا م
اســاتید حقوقــی، توضیحــاِت »ســندمبنا« داده شــده اســت و مجالــی بــرای پیونــد نظریــه و قانــون بــه 
ــت  ــون مدیری ــای قان ــدارد کــه زیربن ــا نوشــتاری وجــود ن ــن، ســند ی وجــود نیامــده اســت.    5بنابرای
ــاتید و  ــا، دانشــجویان، اس ــه، حقوقدان ه ــرای جامع ــع ب ــفاف و جام ــات کشــوری را به صــورِت ش خدم
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قضــات تبییــن کــرده باشــد. ظاهــراً بــرای نماینــدگان مجلــس نیــز ابهــام در فهــِم زیربنــا یــا دســت کم 
تشــتِت برداشــت وجــود دارد. در نتیجــه، نماینــدگان ملــت در مجلــس، هماننــد قضــات دیــوان عدالــت 
ــاده  ــوع م ــدان موض ــرق کارمن ــر: ف ــواردی نظی ــوب م ــح و مطل ــن و درک صحی ــوان از تبیی اداری، نات
45 بــا کارمنــدان موضــوع تبصــره 2 مــاده 32 هســتند یــا اینکــه مجالــی بــرای فهــم مطلــوِب نســبِت 
ــون مدیریــت خدمــات کشــوری فراهــم  ــا کارمنــداِن موضــوِع مــاده 17 قان کارمنــدان مــواد مذکــور ب
نیســت و البتــه چنیــن وضعیتــی بــر افزایــش معضــات اداره در ایــران خواهــد افــزود. یکــی از دالیــل 
اصلــِی چنیــن سرگشــتگی را بایــد در معضــِل شــناخِت معضــل دانســت و بــرای نمونــه حتــی در میــان 
ــون مدیریــت خدمــات کشــوری  عمــوِم حقوقدان هــِا حقــوق عمومــی، درک درســتی از بنیان هــای قان
ــع،  ــد. درواق ــرح نکرده ان ــع مط ــورت جام ــود را به ص ــِت خ ــت کم، برداش ــه دس ــا اینک ــدارد ی ــود ن وج
ــن ســند، مطــرح شــده و  ــه در ای ــد نظری ــا ناخواســته، چن ــن ســند، خواســته ی ــب ای ــان تصوی در زم
ــول  ــام اص ــه انضم ــن ب ــی نوی ــت عموم ــا مدیری ــاراج1 ت ــوری ت ــم از تئ ــا، اع ــکولی« از تئوری ه »کش
مختلــف حقوقــی2 مطــرح شــده اســت. لــذا ایــن قانــون دربرگیرنــدۀ هنجارهــاِی »نظــام اداری تــاراج«، 
ــرز  ــوان م ــه بت ــدون اینک ــت ب ــاالر، اس ــام اداری شایسته س ــون نظ ــر، همچ ــای دیگ ــار هنجاره در کن
ــدی و  ــورت ج ــه ص ــگاهیان ب ــا و دانش ــه حقوقدان ه ــدون اینک ــت و ب ــان داش ــا بی ــان آنه ــی می دقیق
مبســوط ایــن وضعیــت را در آثــار خــود بــه بحــث و فحــص گذاشــته باشــند یــا مجالــی بــرای ایــن کار 
داشــته باشــند. حاصــل ایــن شــده اســت کــه  از ســال 1386 ایــن قانــون بــه صــورت آزمایشــی تصویــب 
شــده و در واپســین روزهــای 1398 در کمتریــن زمــاِن ممکــن، بــه قانــون دایمــی تبدیــل شــده اســت 
ــه  ــیده بشــود. از جمل ــا و دغدغه هایشــان پرس ــی، نظریه ه ــوق عموم ــا حق ــه از حقوقدان ه ــدون اینک ب
نخســتین پیامدهــاِی ناگــواِر چنیــن تصویبــی، ایــن بــوده اســت کــه بــه محــِض تبدیــِل قانــون مدیریــت 
خدمــات کشــوری بــه قانــون دایمــی، از همــان زمــان، خــوِد تصویــب کننــدگان بــه منتقدیــن این ســند 
تبدیــل شــدند و ضــرورت اصاحاتــی را در ایــن خصــوص ارائــه دادنــد. هرچنــد کــه شایســته بــود در 
ــوی  ــه داده و جل ــه دائمــی، نظــرات خــود را در صحــن مجلــس ارائ ــون آزمایشــی ب ــل قان ــاِن تبدی زم

ــد. ــون را می گرفتن ــِی قان ــب این چنین تصوی
ــران«  ــوق اداری ای ــش، مجــاِل طــرِح مســئله »حق ــا خســت در دادِن اطاعات ــر اداره ب ــن، اگ    بنابرای
ــی  ــا حت ــی، م ــِت امتناع ــن وضعی ــاِر چنی ــت. در کن ــداده اس ــا ن ــگاهیان و حقوقدان ه ــراِی دانش را ب
نتوانســته ایم در ارتبــاط بــا »قوانیــن اداری« نیــز نقــش مطلوبــی بــازی کنیــم چرا کــه امــکان و مجــاِل 
کافــی بــراِی تبییــن و تحلیــِل بنیــان و مفهــوِم قوانیــن اســتخدامِی ایــران نیــز وجــود نداشــته  اســت 
ــا تحلیــل  ــا »حقــوق اداری ایــران«، دیگــران مقصرنــد؛ بی تردیــد در ارتبــاط ب و لــذا اگــر در ارتبــاط ب

1. ر.ک: طباطبائی، پیشین، ص 168
 2. ر.ک: هداوند، مهدی و مشهدی، علی، اصول حقوق اداری)در پرتو آراء دیوان عدالت اداری(، تهران: انتشارات خرسندی، -  

1389، صص 238-242
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ــد.   ــِی »قوانیــن اداری و اســتخدامی«، دانشــگاهیان مقصرن حقوق

گفتار چهارم. در حاشیه بودن حقوق اداری در دانشگاه ها 

حقــوق اداری در ایــران از گذشــته تــا بــه امــروز پیوســته در حاشــیۀ مباحــث حقوقــی در دانشــگاه ها 
ــل  ــی در محاف ــث حقوق ــۀ مباح ــد در میان ــوم زائ ــک مفه ــوق اداری ی ــه حق ــو اینک ــت. گ ــوده اس ب
آکادمیــک بــوده اســت. البتــه یکــی از دالیــل چنیــن وضعیتــی را بایــد ذیــِل دلیــِل تاریخــی بررســی 
کــرد. از گذشــته حقــوق عمومــی در ایــران »محجــور« بــوده اســت و ایــن محجوریــِت حقــوق عمومــی، 
ــه »سیاســت های آموزشــی«،  ــد ب ــن، بای ــار ای ــوق اداری شــده اســت. در کن ــت« حق ــث »مهجوری باع
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــی م ــام آموزش ــرد. نظ ــاره ک ــی اش ــن وضعیت ــِی چنی ــِل اصل ــی از دالی ــوان یک به عن
ــه  ــته ب ــته پیوس ــای گذش ــوق در دهه ه ــته حق ــی در رش ــت گزارِی آموزش ــتگذارهای و سیاس سیاس
خطــا رفتــه  اســت. چــون شــناخت مــا از حقــوق اداری ناقــص بــوده و در نتیجــه موجــِب محجوریــت و 

مهجوریــت ایــن رشــته حقوقــی شــده اســت. 

   علی رغــم حضــوِر جامع االطــراِف »اداره« و بــه تبــِع آن، ضــرورت »حقــوق اداری« در حیــات اجتماعــی 
ــا دســت کم در حاشــیه فهــم حقــوق  ــاده درســی داده نشــده اســت ی ــن م ــه ای ــا، هیــچ اهمیتــی ب م
بــوده اســت. مثــًا در کــدام آزمــون، حقــوق اداری جــزء منابــع بــوده اســت؟ آیــا در آزمون هایــی مثــل: 
آزمــون قضــاوت، ســردفتری، وکالــت، در دســتۀ منابــع آزمونــی بــوده اســت؟ ایــن در حالــی اســت کــه 
هیچکــدام از مقامــات مذکــور، مســتغنی از اداره و حقــوق حاکــم بــر آن نیســتند. ایــن وضعیــت گویــای 
ــوده اســت. جالــب اینکــه در ســال 1395،  آن اســت کــه سیاســتگذارهاِی کان آموزشــِی مــا غلــط ب
آخریــن اصــاِح ســرفصل های حقــوق انجــام شــد و هیــچ تغییــری در خصــوص درس حقــوق اداری رخ 
ــق نشــد.  ــه محق ــی را داشــته اند ک ــار تغییرات ــا انتظ ــز حقوقدان ه ــا نی ــایر حوزه ه ــه در س ــداد و البت ن
معنــاِی چنیــن وضعیتــی آن اســت کــه وضعیــِت از قبــل موجــود مــورِد رضایــِت سیاســتگذارهِا آمــوزش 
عالــی اســت. بــر ایــن اســاس، نوعــی از بی خبــری در نظــام سیاســتگذارهاِی آمــوزِش حقــوق اداری بــر 

سیاســتگذارها آمــوزش عالــی ســایه افکنــده اســت.

   نکتــه اینجاســت کــه حقــوق اداری یکــی از دروازه هــاِی طایــی فهــم حقــوق مــدرن اســت. بــه ایــن 
اعتبــار، بــرای فهــم حقــوق مــدرن در یــک نظــام حقوقــی، الجــرم گریــزی از گــذار بــه حقــوق اداری 
آن کشــور نداریــم. مثــًا بــرای شــناخِت نظــام فرانســه بایــد حقــوق اداری آن را شــناخت. زیــرا شــناخِت 

موانع و محدودیت های حقوق اداره در ایران
در فرآیند تاســیس »حقوق اداری ایران »
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ــوق  ــی، مســتلزم شــناخت حق ــری و نظــام مدن ــل نظــام کیف ــوِق آن نظــام، مث ــاِم ســطح های حق تم
ــای  ــه دادرســی اداری و دادگاهه ــر، ب ــه در نوشــته ای، بخشــی از اث ــرای نمون اداری آن نظــام اســت. ب
اداری ایــن کشــور اختصــاص یافتــه اســت  و ایــن وضعیــت، گویــاِی آن اســت کــه نویســندۀ فرانســوی 
در مقــام تبییــن نظــام حقوقــی کشــورش، به درســتی بخشــی از اثــرش را بــه حقــوق اداری کشــورش 

اختصــاص داده اســت.1

گفتار پنجم. معضل شناخت مفاهیم: 

ــران »معضــل  ــوق اداری در ای ــن حــال »اساســی« در خصــوِص حق ــی و در عی یکــی از معضــاِت جزئ
ــوده اســت. علی رغــم اینکــه در ایــران، ســنت نوشــتاری و اندیشــه ای در فضــاِی  شــناخت مفاهیــم« ب
معرفت شــناختِی حقــوق و فقــه وجــود داشــته اســت از ســدۀ گذشــته، بــه ایــن ســنت درونــی، مفاهیــم 
ــم  ــروطه، مفاهی ــد از مش ــژه از بع ــته، به وی ــن از گذش ــت. بنابرای ــده اس ــه ش ــرون اضاف ــری از بی دیگ
ــان  ــف خودم ــم تکلی ــه بتوانی ــدون اینک ــده اند ب ــا ش ــِی م ــاِت فعل ــرب وارِد حی ــنت غ ــی از س گوناگون
ــته ایم  ــا نتوانس ــد م ــر می رس ــن به نظ ــازیم. چنی ــن س ــی، روش ــی و بیرون ــم درون ــن مفاهی ــا ای را ب
ــام  ــه ن ــا یکدیگــر و در کنــار هــم درک کنیــم. مثــًا از گذشــته مفهومــی ب نســبت ایــن مفاهیــم را ب
»مســئولیت« وجــود داشــته اســت. امــا در ســده های اخیــر، مشــخصًا از نیمــۀ دوم قــرن 19، مفهومــی 
ــد  ــی جدی ــک تأســیس حقوق ــه ی ــده اســت ک ــت« مطــرح ش ــی دول ــوان »مســئولیت مدن تحــت عن
ــن  ــده و تبیی ــوب فهمی ــر خ ــا یکدیگ ــوم را ب ــن دو مفه ــبت ای ــران، نس ــته ایم در ای ــا نتوانس ــت ام اس
مــدرن از ایــن مفهــوِم مقتضــِی حیــاِت مــدرن داشــته باشــیم. یــا اینکــه مــا از گذشــته مفهومــی تحــت 
ــرارداد  ــوان: »ق ــا عن ــری ب ــوم دیگ ــک مفه ــر، ی ــده هاِی اخی ــا در س ــته ایم ام ــرارداد« داش ــوان »ق عن
اداری« مطــرح شــده اســت امــا نتوانســته ایم نســبت قراردادهــای مدنــی را بــا اداری به صــورت دقیــق 
ــه مصداقــی از قــرارداد اداری فــرض  ــرای مثــال در نوشــته ای، »قــرارداد کار« به مثاب ترســیم بکنیــم. ب
ــی ارجــاع داده  ــه صفحــه 301 کتــاب اســتاد طباطبائ ــی ب ــب اینکــه چنیــن ادعای شــده اســت .2 جال
ــوده بلکــه  ــط ب ــن اســتنادی غل ــور مشــاهده می شــود چنی ــه صفحــۀ مذک ــا نگاهــی ب شــده اســت. ب
ــرارداد  ــه »ق ــد«3 و ن ــی جدی ــای عام ــی از »قرارداده ــا را مصداق ــه قرارداده ــی این گون ــتاد طباطبائ اس
ــرای  ــد«، ب ــی جدی ــای عام ــارت: »قرارداده ــود عب ــه خ ــد ک ــد؛ هرچن ــرض کرده ان ــد اداری«4 ف جدی
حقوقدان هــا، مفهومــی شــفاف و ناظــر بــر تأســیس حقوقــی خــاص نیســت و می توانــد ســردرگمی در

1. ر.ک: کاترین، الیوت و کاترین، ورنون،  نظام حقوقی فرانسه، تهران: سمت 1387، صص 121-155
2. شکیبامقدم، محمد، حقوق اداری، تهران: انتشارات میر، 1387، ص 216

3. طباطبائی، پیشین، ص 300  
4.شکیبامقدم، پیشین، ص 216  



206

 مفهوم شناســی را در پــی داشــته باشــد و ایــن داســتان همچنــان در برخــی نوشــته ها ادامــه دارد کــه 
حاصــِل آن، انباشــِت مفاهیــِم بیگانــه از هــم در کنــار هم اســت و این انباشــت ســردرگم کننــده مفاهیم، 
ــا و  ــتگِی حقوقدان ه ــده، سرگش ــردرگم کنن ــت، س ــن وضعی ــود. ای ــده می ش ــردرگمی، فزاین ــث س باع
ــان، شــجاعت قضــات و تــاش حقوقدان هــا حقــوق  ــن می ــی داشــته اســت. در ای ــز در پ قضــات را نی
ــت اداری و  ــوان عدال ــه آرای دی ــازه باشــد. امــا نگاهــی ب ــد دهنــدۀ مســیر ت عمومــی، می توانســت نوی
ــائِل  ــِت مس ــی درس ــناخت و معرف ــن در ش ــد. بنابرای ــدی را نمی ده ــن نوی ــی کشــور، چنی ــوان عال دی
ــاع  ــه اجم ــوم ب ــطح مفه ــه در س ــتیم چرا ک ــه رو هس ــدی روب ــای ج ــا چالش ه ــتحدثۀ روِز اداره ب مس

ــیده ایم. ــری نرس نظ

ــت های  ــران در برداش ــوق اداری ای ــکِل حق ــتوانه هاِی مش ــی از اس ــرد یک ــراف ک ــح اعت ــد صری    بای
ناقــص، مبهــم یــا حتــی وارونــه مفاهیــم و اصطاحــات حقــوق اداری اســت. هرچنــد کــه از گذشــته، 
ــدک ســهامداران ایــن دانــش  ــردوش ان ــران، ب ــه حقــوق عمومــی در ای ــوط ب اندوخته هــا و دانــش مرب
ــد  ــا بای ــوق اســت ام ــتادان حق ــن اس ــدار ای ــران، وام ــی ای ــوق عموم ــر، حق ــن نظ ــوده اســت و از ای ب
اذعــان داشــت کــه برخــی از نویســندگان حقوقــی، در مــواردی برداشــت های مجمــل، ناقــص، مغلــق 
ــم  ــِج از مفاهی ــای ک ــه در بن ــد. در نتیج ــه داده ان ــوق اداری ارائ ــول حق ــم و اص ــض از مفاهی ــا متناق ی
حقــوق اداری در زبــان فارســی، نقــش محــوری داشــته اند. نکتــه ناامید کننده تــر این کــه ایــن 
ــه در  ــرای نمون ــار نوشــتاری، اعــم از مقــاالت و کتــب اخیــر، بیشــتر دیــده می شــود. ب وضعیــت در آث
ــل  ــی مث ــی حقوق ــایر اصول ــا س ــار مشــروع ب ــان اصــل انتظ ــردرگم کننده ای می ــن س ــته ای، تبیی نوش
اصــل اســتماع بیــان شــده اســت.1 یــا اینکــه در همیــن نوشــته ، اصــل انتظــار مشــروع بــه مثابــه اصــل 
شــکلی و ماهــوی تعریــف شــده امــا در نوشــته دیگــری، به عنــوان یکــی از اصــول ماهــوی اداره خــوب 
ــار حقوقدان هــا حقــوق عمومــی، مــرز دقیقــی میــان مفاهیــم:  ــا اینکــه در آث تعریــف شــده اســت.2 ی
ــال در  ــرای مث ــت. ب ــده اس ــخص نش ــای اداری« مش ــا »قرارداده ــران ب ــی« در ای ــای دولت »قرارداده
ــی اســت  ــن درحال ــرارداد عمومــی«3 فــرض شــده اســت. ای ــرارداد دولتــی«، معــادل »ق نوشــته ای »ق
کــه این گونــه قراردادهــا مرزهــای جــدی بــا همدیگــر دارنــد کــه در مقــام تحلیــل، شایســتۀ توجه انــد4 
ــده  و  ــی(«5  آم ــای اداری)دولت ــوان »قرارداده ــا عن ــای اداری ب ــته ها، قرارداده ــی نوش ــی در برخ حت
ــی  ــته ها، این همان ــی نوش ــن در برخ ــت. همچنی ــده اس ــرض ش ــا ف ــان آنه ــی می ــی از این همان نوع

1. ر.ک: بهنیا، مسیح،  اصل انتظار مشروع، تهران: انتشارات خرسندی، 1393، صص 120-122
2. ر.ک: عطریان، فرامرز،  اداره خوب، تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1396، صص 209-232   

3. ر.ک: حبیب زاده، محمدکاظم، اصول حاکم بر قراردادهای دولتی، تهران: انتشارات جنگل، 1390، صص 35-36
4. موالئی، پیشین، صص 74-81 

.5. امامی، محمد و استوارسنگری، کورش، حقوق اداری، جلد دوم، تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1391: 115  
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ــته ها  ــی نوش ــه در برخ ــا اینک ــت. ی ــده اس ــرض ش ــرارداد اداری«1  ف ــی« و »ق ــرارداد عموم ــن: »ق بی
ــرارداد اداری«2  اشــاره شــده و در نوشــته دیگــر »پیمــان عمومــی«3 نام گــذاری شــده  ــارت »ق ــه عب ب
 )Government Contract( ــرای ــًا ب ــت مث ــاوت اس ــا متف ــته ها معادل گزینی ه ــی نوش ــت. در برخ اس
ــه  ــاع راجع ب ــدم اجم ــاز ع ــی، زمینه س ــن وضعیت ــت .4 چنی ــده اس ــاب ش ــی انتخ ــای مختلف معادل ه
ــد موجــب فهــم متفــاوت از  ــه ای اســت و در نتیجــه در خوشــبینانه ترین وضعیــت، می توان مفاهیــم پای
مســئله حقــوق اداری ایــران گــردد. حتــی در مقــام ترجمــه اصطاحــات نیــز نقدهایــی بــر مفاهیــم وارد 
اســت. بــرای نمونــه )Legitimate Expectations( بــه »انتظــارات مشــروع« ترجمــه شــده اســت ایــن 
در حالــی اســت در دیکشــنری تخصصــی »بلکــس لــو دیکشــنری«، بــار معنایــِی واژه )Legitimate( در 
زبــان تخصصــی حقوقــی، محدودتــر بــوده امــا در برابــر در زبــان فارســی، واژه »مشــروع« بــار معنایــی 
گســترده تری داشــته و به ویــژه در دهه هــای اخیــر، بیــش از حــد رنــگ و بــوی ایدئولوژیــک، مذهبــی 
ــذا واژه  ــت ل ــه نیس ــی، اینگون ــِی انگلیس ــِی تخصص ــون حقوق ــا در مت ــت ام ــرده اس ــدا ک ــی پی و دین

ــای کلمــه را می رســاند. ــر از واژه »مشــروع«، معن ــان فارســی بهت ــی« در زب »قانون

ــم  ــلط تر و ک ــته، مس ــای گذش ــی دهه ه ــوق عموم ــندگان حق ــاال، نویس ــات ب ــار توضیح ــه اعتب    ب
ــد. ایــن وضعیــت نشــانگر ایــن اســت مــا نتوانســتیم مســئله خــود را بشناســیم و ایــن  خطاتــر بوده ان

ــه گذشــته بیشــتر اســت. ــی نســبت ب عــدم شــناخت در وضعیــت کنون

گفتــار ششــم. بحــران »انباشــت مســائل« حقــوق عمومــی بــه مثابــه دانــش 
مــدرن؛

ــا  ــه حقوقدان ه ــوی ک ــت بنح ــازه اس ــش ت ــن دان ــون ای ــردازی پیرام ــو، نظریه پ ــک س ــران از ی در ای
مجــال کافــی بــرای ورود بــه ایــن حــوزه را نداشــته اند. از ســوی دیگــر، برداشــِت برخــی حقوقدان هــا 
ایرانــی در ارتبــاط بــا ایــن دانــش بــه شــدت در چهارچــوب: فضــا، منطــق، منطــوق و مفاهیــم حقــوق 
حقــوق خصوصــی قــرار گرفتــه اســت. آثــار نگاشــته شــده مجــال کافــی بــرای نقــد آنهــا نیافتــه اســت. 
ــن  ــدارد. همچنی ــود ن ــرارداد اداره« وج ــا »ق ــرارداد اداری« ب ــان »ق ــخصی می ــرز مش ــه، م ــرای نمون ب
فضــای ذاتــی و دقیــق میــان »قــرارداد اداره« بــا »قراردادهــای مدنــی« در ایــران ترســیم نشــده اســت. 

1. طباطبائی، پیشین، ص 322
 2. سنجابی، کریم، حقوق اداری ایران، تهران: چاپ زهره، 1342، ص 218 و شمعی، محمد، حقوق قراردادهای اداری، -  

تهران
3. انتشارات جنگل 1393، ص 17-21

 4. عراقی، عزت اله و حبیب زاده، محمدکاظم)1388( قراردادهای دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص ها، نشریه حقوق -  
خصوصی، سال 6، شماره 15، 1388، ص 79

5. ر.ک: شمعی، پیشین، ص 17 و موالئی، پیشین، صص 76-81
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همچنیــن می تــوان بــه عبــارات فقهــی مثــل: »وکالــت«، »نظــارت اســتصوابی« اشــاره داشــت کــه از 
فقــه وارد حقــوق عمومــی شــده اند بــدون اینکــه بتواننــد خــود را بــا الزامــات حقــوق عمومــی مطابقــت 
ــار خــود بیــان  ــه ایــن مفاهیــم، آن را در آث ــدون ورود جــدی ب داده و همســو ســازند و حقوقدان هــا ب

کرده انــد.1

ــی مجلــس بجــای »نمایندگــی«  ــون آیین نامــه داخل ــون اساســی و قان ــب اینکــه در اصــل 67 قان جال
ــار  ــاِی آن اســت کــه نه تنهــا در ســطح آث ــن وضعیــت گوی ــت« اســتفاده شــده اســت. ای از واژۀ »وکال
حقوقدان هــا بلکــه در الیــۀ اســناد قانونــی نیــز ایــن وضعیــت ناگــوار قابــل مشــاهده اســت. بنابرایــن، 
ــات  ــر ادبی ــوق خصوصــی ب ــات حق ــه ســیطرۀ ادبی ــوان ب ــِی نوشته شــده بت ــار حقوق ــر در ســطح آث اگ
ــری  ــل به کارگی ــد یکــی از دالی ــز بی تردی ــون اساســی نی ــرد در ســطح قان ــی اســتناد ک ــوق عموم حق
ایــن گونــه ادبیــات، عــدم حضــور نمایندگانــی بــا تخصــص حقــوق عمومــی در مجلــس بــوده اســت و 
انــدک حقوقدان هــا نیــز محــاط در دانــش حــوزوی یــا حقــوق خصوصــی بوده انــد. در چنیــن فضایــی 
اســت کــه  اصولــی همچــون اصــل 67 واژه پــردازی شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــرای مثــال 
در انقــاب 1848 آلمــان، نمایندگانــی کــه در فرانکفــورت در »مجلــس ملــی همــه آلمانی هــا« حاضــر 
بودنــد شــامل: 122 نماینــدۀ دولتهــای عضــو کنفدراســیون، 85 قاضــی، 81 حقوقــدان، 103 معلــم، 17 
ــد و  ــر از ماکیــن بودن ــر پزشــک و 40 نف ــدگان و نمایندگی هــای عمده فروشــی، 15 نف ــر تولیدکنن نف
ایــن تعــداد حقوقــدان و قاضــی البتــه بــر گرانســگِی واژه پــردازِی قانونگــذاری، تأثیــر مســتقیمی خواهــد 

داشــت.

گفتار هفتم. بحران روش شناسانه و منطق در حقوق اداری

ــوق را  ــی حق ــدرِن روش شناس ــای م ــاف و هنجاره ــف اوص ــا مختل ــته حقوقدان ه ــرب از گذش  در غ
بــه عنــوان یــک دانــش مســتقل مــورد توجــه قــرار داده انــد، افــرادی همچــون: ایهرینگ،2پورتالیــس،3 
ــمار  ــه ش ــی ب ــی حقوق ــذاران روش شناس ــردازان و بنیانگ ــوگ5 از نظریه پ ــه دم ــی4 و رن ــوا ژن فرانس
ــوان  ــه عن ــش ب ــن دان ــه ای ــود ک ــف می ش ــگ توصی ــی پر رن ــی در جای ــت روش شناس ــد، اهمی می آین
ابــزار و ســنجه ای بــرای شــناخت ضوابــط، ســازکارها، اصــول و قواعــد درســت به کارگرفتــه شــود و در 
واقــع روش شناســی کمــک می کنــد کــه شــاخص ها، اصــول و قواعــد حقوقــی، بــر اســتدالل منظــم و 

1. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسامی ایران، جلد دوم، تهران: نشر دادگستر، 1380، صص 175-176
 2-Ihering.

 3-Portalis.

 4-François Gény.

 5-René Demogue

موانع و محدودیت های حقوق اداره در ایران
در فرآیند تاســیس »حقوق اداری ایران »



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال دوم / شمـــاره سوم / تابســــان 1399

209

روش منــد ســوار شــده و بــر اســاِس آنهــا مــورد ارزیابــی و داوری قــرار گیرنــد. در واقــع روش شناســی در 
حقــوق خــود یــک علــم اســت، دانشــی اســت کــه موضــوع آن بحــث و بررســی پیرامــون شــکل حقــوق 
اســت و بــه ایــن اعتبــار بــه مکانیــک حقــوق مــی پــردازد یعنــی مجموعــه نیروهایی کــه در شــکل گیری 
ــرار می دهــد.1  ــورد بحــث و بررســی ق ــد را م ــری دارن ــد در حقــوق ســهم موث و رشــد و تحــول فرآین
ــوای درک از  ــر محت ــا ب ــه آی ــد و اینک ــازی می کن ــن روش شناســی، خط شــکن اســت و مسیر س بنابرای

موضــوع تأثیرگــذار اســت یــا نــه؟ بی تردیــد پاســخ مثبــت اســت. 
  هرچنــد در حقــوق، روش شناســی، خــود دانشــی مســتقل اســت امــا در ایــران بــه طــور کلــی بــه ایــن 
ــی  ــذارِی منطق ــی بنیان گ ــوق، در پ ــش، توجــه جــدی و مســتقل نشــده اســت. روش شناســِی حق دان
بــرای اندیشــیدن در فضــای حقــوق اســت و از ایــن طریــق، منطــق اندیشــیدن در چنیــن ســاحتی را 
ترســیم می کنــد. بــه ایــن اعتبــار، روش شناســی در پــِی توجــه بــه مســائل صــوری در حقــوق اســت و 
چــه بســا منطــِق صــورِی حقــوق را می توانــد دربــر بگیــرد. بایــد توجــه داشــت روش شناســِی حقــوق، 
بــر اصــول کلــی حقــوق، ابزارهــا، ســازکارهای هــر بینــش و اعمــال حقوقــی، مفاهیــم متعــدد، مقوله هــا 
ــا  ــط اجتماعــی ی ــی، شــیوه های تفســیر حقــوق، تکنیک هــای تنظیــم رواب و نهادهــای دســتگاه حقوق
ــار،  ــن اعتب ــه ای ــد دارد ب ــره تأکی ــی و غی ــات حقوق ــف تحقیق ــات، اشــکال مختل حــل و فصــل اختاف
ــا معرفــت شناســی حقــوق مرتبــط اســت.2 از ایــن طریــق اســت کــه منطــق حقــوق  روش شناســی ب
ــود  ــات و خ ــه واقعی ــه ب ــت چرا ک ــانه اس ــی پدیدارشناس ــال، روش شناس ــن ح ــا ای ــود. ب ــد می ش متول
مســائل توجــه دارد. امــا از آنجایــی کــه از منظــر فلســفه حقــوق، حقــوق در ایــران »اصول-گــرا« اســت 
در نتیجــه، »روش« در حقــوق بــر »منطــق« در حقــوق و در نهایــت بــر »غایــت« در حقــوق تاثیرگــذار 

اســت چرا کــه در چیدمــان »اصــول« تأثیــر بســیار جــدی دارد.
ــران  ــوق اداری در ای ــان داشــت حق ــد اذع ــوق آکادمیــک، بای ــم اهمیــت روش شناســی در حق  علی رغ
ــوق  ــق در حق ــود روش و منط ــل آن، نب ــی از دالی ــه یک ــت و البت ــخص اس ــِی مش ــد روش شناس فاق
ــوده اســت چرا کــه آنهــا  ــران ب ــد دانشــگاه مــدرن در ای خصوصــی در میــان دانشــگاهیان از زمــان تول
ــی و  ــران روش شناس ــق، بح ــن طری ــته اند و از ای ــرار داش ــه ق ــق و روش فق ــیه منط ــته در حاش پیوس
بحــران منطــق حقــوق خصوصــی، آثــارش را در حقــوق عمومــی نیــز گذاشــته اســت. هرچنــد که اســتاد 
کاتوزیــان از منطــق حقــوق در آثــارش صحبــت کــرده اســت امــا بایــد گفــت ایــن حجــم از پرداختــن 
بــه موضــوع کافــی نبــوده اســت و هــر چنــد اخیــراً در آثــار3 بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت. 4

 1. افتخارجهرمی، گودرز، هفت اقلیم عقل در روش شناسی حقوق بین الملل، مجله حقوقی بین المللی، شماره 60، 1398، ص
385   2. همان، صص 385-

 3. الشریف، محمدمهدی، منطق حقوق: پژوهشی در منطق حاکم بر تفسیر و استدالل حقوقی، تهران: شرکت سهامی انتشار،
 1397 و کیوانفر، شهرام، مبانی فلسفی تفسیر قانون، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1392 و جعفری تبار، حسن، فلسفه تفسیری
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ــد گفــت هنــوز در آغــاز راه روش شناســی حقــوق خصوصــی و کیفــری در محافــل آکادمیــک  ــا بای ام
هســتیم. ایــن وضعیــت در مــورد حقــوق اداری نیــز تبعــًا صــادق اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در 
حوزه هــای علمیــه از گذشــته بــا تکیــه بــر روش و منطــق خــود، بــه مفاهیــم حقوقــی نگریســته شــده 
و اگــر گفتــه شــود امــروزه روش شناســی حقــوق در محافــل آکادمیــک ذیــل روش شناســی حــوزوی 
ــدم  ــفناکی، ع ــت اس ــن وضعی ــل چنی ــی از دالی ــاید یک ــود. ش ــد ب ــه ای نخواه ــخن گزاف ــرار دارد س ق
جوشــش دانشــگاه از بطــن جامعــه ایرانــی بــوده اســت . درواقــع، بحــران روش در حقــوق اداری ایــران 
از مهم تریــن دالئــِل بحــراِن منطــق در ایــن رشــته حقوقــی بــوده اســت، بــرای نیــل بــه منطــق حقــوق 
ــا  ــزد حقوقدان ه ــا ن ــن موضــوع نه تنه ــد روش شناســی حقــوق اداری هســتیم، ای اداری، الجــرم نیازمن
مــا مــورد بحــث و بررســی قــرار نگرفتــه اســت بلکــه در هیــچ اثــر حقــوق عمومــی بــه ایــن معضــل 
ــن موضــوع  ــه ای ــراً در نوشــته ای ب ــه اخی بســیار شــاخص توجــه جــدی و مســتقل نشــده اســت. البت
اشــاره شــده 1 امــا جــای کار زیــادی دارد و تــا رســیدن بــه آســتانۀ روش شناســی حقــوق اداری فاصلــه 

زیــاد اســت.

  بایــد توجــه داشــت روش شناســی در حقــوق اداری مقدمــه الزم بــرای منطــق جدیــد اســت و از زمــان 
آشــنایی ایرانیــان بــا حقــوق مــدرن پیوســته بــه حقــوق اداری بــه مثابــه یــک پدیــده مــدرن از نــگاه 
کاســیک فقهــی و بــه ســبک قدمایــی نگریســته شــده اســت و چنیــن نگرشــی موجــب فهــم پدیــده 
مــدرن بــه ســان پدیــده قدیــم شــده اســت، حاصــل چنیــن دیدگاهــی، عــدم نــوآوری در حقــوق اداری 
و امتنــاع از نظریه پــردازی جدیــد درحقــوق اداری ایــران شــده اســت. دلیــل اصلــی چنیــن وضعیتــی را 

بایــد، غلبــۀ روش شناســی و منطــق حــوزوی بــر دانشــگاه در ایــران دانســت.

ــی از  ــتانه یک ــتادن در آس ــوق، ایس ــی درحق ــناخت روش و روش شناس ــه ش ــت ک ــه داش ــد توج    بای
دروازه هــای دوگانــه حقــوق )یعنــی شــکل و محتــوا( اســت. دروازه هایــی کــه هــم عــرض هــم بــوده و 
در عــرض هــم و در کنــار هــم مــا را در درک و هضــم حقــوق یــاری می رســانند. از ایــن نظــر حقــوق 
اداری در ایــران نتوانســته اســت ایــن موضــع را درک کــرده و بســازد و عملیاتــی کنــد، حاصــل چنیــن 
ــم  ــر نگوی ــت اگ ــه در خوشــبینانه ترین وضعی ــک موضــع اســت ک ــوق از ی ــه حق ــی، نگریســتن ب خألئ
موجــب فهــم غلــط خواهــد شــد بی تردیــد موجــب فهــم ناقــص می گــردد. ناگفتــه پیداســت کــه روش 
بــه مثابــه شــیوه و آییــن ورود بــه بحــث اســت و فرآینــد کار و مســیر حرکــت و رســیدن بــه غایــت 

را تعریــف و تبییــن می کنــد، تــا بــه اینجــا، روش مفهومــی تکنیــکال اســت و نبایــد درحقــوق جــدی 
تلقــی گــردد. امــا بایــد توجــه داشــت کــه آن لحظــه ای کــه روش در حقــوق، آییــن ورود بحــث و شــیوه 
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ــه هــدف و ابزارهایــش را تبییــن و ترســیم می کنــد در واقــع مرزهــای تفهیمــی  کار و راه حــل نیــل ب
ــزه می شــود. ــده و بدین وســیله ماهیــت کانالی حقــوق، ترســیم گردی

   دلیــل بحــران در روش  حقــوق اداری را بایــد در ســطح وســیع تر دیــد و آن ســطِح روش شناســی اســت. 
ــر دســته ای از مســائل حقوقــی و حتــی سیســتم های  ــه روش هاســت بی آنکــه ب ــم ب روش شناســی، عل
حقوقــی تمرکــز کنــد. 1 علی رغــم اهمیــت روش در حقــوق، بایــد گفــت حقــوق عمومــی در ایــران بــا 
بحــران روش شناســی مواجــه اســت و ایــن بحــران بــه ویــژه در حقــوق اداری علی رغــم اهمیــت زیــادی 
کــه دارد آشــکارتر اســت. نگاهــی بــه آرای دیــوان عدالــت اداری، گویــای محصور بــودن دادرســان اداری 

در ســبک و منطــق حقــوق خصوصــی و فراتــر از آن، در روش شناســی و منطــق فقــه اســت.

    بــه یــک اعتبــار، به نظــر می رســد نقطــۀ آغازیــِن ورود بــه مســئله حقــوق اداری در ایــران نیازمنــد 
ــد  ــث، روش کار بای ــن حی ــی اســت. از ای ــن از روش و منطــق فقه ــانه و فرارفت بازاندیشــی روش شناس
عــوض شــود. یکــی از راههــاِی وروِد روش شناســانه بــه معضــل اداره در ایــران، ســبک انتزاعــی اســت. 
ــه معضــل اداره  ــرای ورود ب ــوان باشــد کــه از روش »طوفــان مغــزی« ب یکــی از پیشــنهادها ایــن می ت
در ایــران اســتفاده شــود. منظــور از طوفــان مغــزی ایــن اســت کــه بــه محقــق اجــازه داده شــود ذهــن 
را در ورای جغرافیــا، زمــان و مــکان حرکــت دهــد و بــا فــرض اینکــه وی، چهارچــوِب کلــِی مشــکاِت 
ــه ابتنــاِی »ذهــن  ــران آشناســت؛ اجــازه داده شــود ب ــه مســئله مندِی ای ــد و ب ــران می دان اداره را در ای
مجــرد« و انتزاعــی در پــِی پیــدا کــردِن راه حلــی بــرای مســئله ادارۀ ایرانــی باشــد. در چنیــن روشــی، 
ــرای  ــاِی خــود ب ــکان اســتفاده از ظرفیت ه ــی و خودسانســوری دوری جســته و ام ــن از خودکنترل ذه
خلــق روشــی جدیــد بــرای اداره برخواهــد آمــد. بــر ایــن اســاس اســت کــه ایــن روش را می تــوان شــیوۀ 

خاقانــه در حــل معضــات فــرض کــرد. 

ــه »خمیرمایــۀ« معضــل اداره در  ــه شــده توســِط ذهــِن محقــق، به مثاب     در ایــن شــیوه، راه حــِل ارائ
ایــران فــرض گردیــده و بعــد از ایــن مرحلــه انتزاعــی اســت کــه بــه مرحلــه »عیــن«، یعنــی »واقعیــت 
ــر  ــن به نظ ــد. چنی ــد ش ــت خواه ــاختن اداره حرک ــئله مند س ــوی مس ــیم و به س ــی«، می رس ادارۀ ایران
ــی و  ــک، جغرافیای ــی، ایدئوژی ــف )زمان ــای مختل ــر محدودیت ه ــی در اث ــت ایران ــه ذهنی ــد ک می رس
شــخصی( قــدِم نخســِت فهــِم معضــل را درســت نفهمیــده اســت. یکــی از دالیــل مهــم حــدوث چنیــن 
اتفــاق نامیمونــی را بایــد در روش ورود بــه مســئله دانســت. اگــر ایــن قــدم نخســت درســت برداشــته 
شــود، امــکاِن فهــِم محــوِر معضــات اداره بهتــر فهمیــده خواهــد شــد. بعــد از ایــن مرحلــه اســت کــه 
ــا محــور قــرار دادِن  ــِت واقعیــاِت تاریخــی، ذهنــی، جغرافیایــی، زمانــی و شــخصی اســت؛ یعنــی ب نوب

1. افتخارجهرمی، پیشین، صص 384-385
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خمیرمایــۀ مذکــور، بایــد بــه ســراغ »مســئله ادارۀ ایرانــی« رفــت و از خــود پرســید کــه چگونــه چنیــن 
ــِی ادارۀ ایرانــی ریخــت بنحــوی کــه معضــات اداره برطــرف  خمیرمایــه ای را در ظــرف زمانــی و مکان
گــردد؟ تأمــل اصلــی در ایــن مرحلــه، معطــوف بــه مسئله شناســی و مســئله مندِی اداره اســت. آنچــه 
کــه در مرحلــه دوم بایــد انجــام داده شــود ایــن اســت کــه مســئله مرحلــه دوم را بایــد بــا توجــه بــه 
مســئله مرحلــه نخســت پاســخ داد. لــذا مســئله مرحلــۀ اول نمی توانــد از طریــق مســائل مراحــل بعــد 
دچــار اســتحالۀ معنایــی گــردد بلکــه همــه چیــز بــر محــور خمیرمایــۀ نخســتین بنــا گذاشــته در مرحله 
ــراغ  ــرد، چ ــن مج ــط ذه ــده توس ــه ش ــِن ارائ ــۀ آغازی ــار، خمیرمای ــن اعتب ــه ای ــد. ب ــت می چرخ نخس
ــدم  ــی از تق ــه نوع ــدی اســت. در نتیجــه مشــاهده می شــود ک ــق در مراحــِل بع ــاِی عمــل محق راهنم
ارزشــی و هنجــاری میــان مســائل مرحلــۀ نخســتین بــا مراحــل بعــدی وجــود دارد کــه شایســتۀ توجــه 
ــی،  ــرای درِک معضــاِت ادارۀ ایران جــدی اســت. بایــد اذعــان داشــت چنیــن فضــاِی روش شــناختی ب
تابحــال به وجــود نیامــده اســت و حقوقدان هــا از ایــن منظــر، مجــال ورود بــه موضــوع و طــرح بحــث 
ــه معضــات جدیــد از ســازکارهای قدیــم اســتعانت جســته اند. ایــن  را نداشــته اند و در مقــام پاســخ ب
در حالــی اســت کــه مقدمــاِت روش شناســی در حقــوق اداری بــا مفاهیــم بنیادیــن و کلیــدِی حقــوق 
ــد و روشــی، منطــق  ــن فرآین ــذر چنی ــد و از رهگ ــدام می یاب ــوق اداری ت ــا اصــول حق ــاز و ب اداری آغ

ــود. ــد می ش ــوق اداری متول ــد حق جدی

   از جملــه پیامدهــاِی بحــران روش شناســانه در حقــوق اداری در ایــران ایــن بــوده اســت کــه علی رغــم 
ــران،  ــی اداری در ای ــده ای دادرس ــک س ــدود ی ــر ح ــت اداری، و عم ــوان عدال ــه ای دی ــار ده ــر چه عم
ــه  ــود را در میان ــتقل خ ــِی مس ــیس حقوق ــک تأس ــوان ی ــت به عن ــته اس ــیدگی نتوانس ــه رس اینگون
ــتون های  ــی از س ــتقال در روش، یک ــت اس ــه داش ــد توج ــد. بای ــت کن ــران تثبی ــی ها در ای دادرس
ــِن شــکل گیرِی حقــوق اداری در یــک کشــور اســت؛ آن ســان کــه در فرانســه قــرن 19 رخ داد  بنیادی
ــد  ــدوِن اســتقال در روش، تول ــذا ب ــن کشــور شــد. ل ــوق اداری ای ــد و اســتقال حق ــه تول و منجــر ب

ــود. ــد ب ــر نخواه ــوق اداری« امکان پذی »حق

گفتار هشتم. معضل برداشت از حقوق اداری در ایران

ــوق  ــوم: »حق ــردرگم کننده ای از مفه ــی، درک س ــان فارس ــی در زب ــته های حقوق ــم نوش ــش اعظ بخ
ــم.  ــف را از همدیگــر تفکیــک کنی ــد دو ســطح تعری ــف مفهــوم، بای ــام تعری ــذا در مق ــد. ل اداری« دارن

   نخست. »تعریف به عبارت«؛ 

موانع و محدودیت های حقوق اداره در ایران
در فرآیند تاســیس »حقوق اداری ایران »
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از ایــن دیــدگاه، حقــوق اداری یــک مفهــوم پیشــامدرن بــوده و ریشــه های تاریخــی  آن، عمــری همپــای 
ــن مفهــوم  ــخ، ای ــذا از گذشــتۀ دوِر تاری تشــکیات سیاســی، اجتماعــی و نظام هــای سیاســی دارد و ل
وجــود داشــته اســت. ایــن تعریــف، از اســاس بــر انگاره هــای توصیفــی از اداره اســتوار بــوده و نگاهــی 
ــا  ــته ت ــی از گذش ــتگاه های دیوان ــازمانی دس ــای س ــیم اندام ه ــه ترس ــوم دارد و ب ــه مفه ــی ب توصیف
ــود  ــتفاده می ش ــرد اس ــن رویک ــًا از ای ــا تخصصــی( عموم ــی ی ــب تاریخــی )عموم ــال دارد. در کت به ح
ــد.  ــا دســت کم حقوقــدان غیــِر حقــوق عمومی ان ــا غیرحقوقــدان ی و عمــوم نویســندگان ایــن حــوزه ی
ــا  ــخ حقــوق عمومــی« ی ــا رشــته »تاری ــخ حقــوق« ی ــران نیازمنــد رشــته »تاری ــدگاه، در ای ــن دی از ای
ــادی از  ــد بخــش زی ــن رشــته می توان ــدازی ای ــران« هســتیم. راه ان ــی ای ــوق عموم ــخ حق رشــته »تاری
ــت  ــک گسس ــا ی ــته ای، نه تنه ــن رش ــدان چنی ــازد. در فق ــرف س ــور را برط ــی کش ــای فعل نیازمندی ه
معنــادار میــان گذشــته و حــال، حتــی میــاِن دهه هــای اخیــر بــا وضعیــت فعلــی در میــان حقوقدان هــا 
وجــود دارد. در نتیجــه، حقوقدان هــا مــا معمــواًل بــرای مثــال نمی داننــد کــه کســی همچــون ماکس وبــر 
بیــش از آنکــه جامعه شــناس باشــد حقوقــدان بــوده اســت یــا اینکــه حقوقدان هــا مــا حتــی در مــورد 
داشــته هاِی خودمــان نیــز اطــاع کافــی نداشــته یــا مجالــی را بــرای تبییــن درســت از نقــش افــرادی 
ــی  ــدم توانای ــۀ آن، ع ــه نتیج ــته اند ک ــران نداش ــی ای ــوق عموم ــاالر« و »داور« در حق ــل »سپه س مث
بــرای ایجــاد رابطــه میــان گذشــته و حــال اســت. در ایــن راســتا، نویســندگانی از رشــته های تاریــخ و 
ــد کــه علی رغــم ارزشــمند  ــران نقصان هــای موجــود برآمده ان ــه نوعــی در صــدد جب ــوم سیاســی ب عل
ــد؛  ــج می برن ــن نگاه هــا از فقــدان رویکــرد حقــوق عمومــی رن ــد گفــت کــه ای ــودن تــاش آنهــا، بای ب
ــم  ــن و تفهی ــال، تبیی ــه در درک، انتق ــتند. در نتیج ــی هس ــوق عموم ــی حق ــد روش شناس ــی فاق یعن
مفاهیــم کلیــدِی حقــوق عمومــی نتوانســته اند نقــش قابــل ذکــری داشــته باشــند. هرچنــد به صــورت 
ــرای ورود  ــات نظــری ب ــراً برخــی از نوشــته ها،  مقدم ــران، اخی ــوق ای ــخ حق تخصصــی در ســاحت تاری
ــد.1  ــی« را فراهــم کرده ان ــه تأســیس حقوق ــف ب ــه ســاحت: »تعری ــارت«، ب ــه عب ــف ب از ســطح: »تعری

ناگفتــه پیداســت بــرای رســیدن بــه ســطح دوم، نیازمنــد آثــار بیشــتری از ایــن دســت هســتیم.

   دوم. تعریف به »تأسیس حقوقی«؛

 از ایــن دیــدگاه، حقــوق اداری درواقــع، »تئــوری حقــوق اداری« اســت و محقــق، نظریه پــردازِی حقوقــی 
ــت و  ــوق اداری اس ــردازی حق ــتلزم نظریه پ ــف، مس ــن تعری ــی ای ــر دروازۀ اصل ــتادن ب ــد. ایس می کن
ــه  ــگاه ب ــن ن ــک کشــور شــد. ای ــوق اداری ی ــوِن حق ــوان وارد بحــث پیرام ــه می ت ــد از آن اســت ک بع

 1. برای مثال ر.ک: مرادخانی، فردین، خوانش حقوقی از انقالب مشروطه ایران، تهران: بنیادحقوقی میزان، 1396 و مرادخانی،
 فردین، مقدمات مشروطه خواهی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1399 و سلطانی، سیدناصر، درسهای حقوق اداری در مدرسه

سیاسی، تهران: نگاه معاصر، 1398
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ــای  ــرب دارد. اگر چــه پایه ه ــه غ ــه مدرنیت ــوده و ریشــه در تجرب ــدرن ب ــوم م ــک مفه ــوق اداری ی حق
نخســتیِن حقــوق ادارِی مــدرن را بایــد در ســنن: رومــی، ژرمنــی، فرانک هــا، اســکاندیناوی ، اســپانیولی 
و انگلوساکســون جســتجو کــرد امــا فرانســوی ها طایــه داِر نظریه پــردازِی آکادمیــک در ایــن خصــوص

ــئله  ــه مس ــوق اداری را ب ــران، حق ــا و دیگ ــه آلمانی ه ــوی ها و در ادام ــه فرانس ــوی ک ــد. بنح  بوده ان
دانشــگاهی تبدیــل کردنــد و بدیــن وســیله بــه »اداره« بــه مثابــه مســئله حقوقــی و واقعیــت حقوقــِی 
ــه ســنت  ــه انحصــار حقــوق اداری ب ــج، اصــرار ب ــن برخــاف برداشــت رای مســتقل نگریســتند. بنابرای
ــوده اســت و  ــده ب ــط و گمراه کنن ــص، غل ــا از اســاس برداشــتی ناق ــا ژرمن ه ــا ی ــل فرانک ه خــاص مث
آن ســان کــه در جــای دیگــری بــه نوعــی بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده ام 1 یــا آن چنــان کــه کاسســز 
ــی،  ــای کان تاریخ ــل نزاع ه ــوق اداری، حاص ــت؛ حق ــه اس ــوق اداری گفت ــکل گیری حق ــاب ش در کت
فلســفی، سیاســی و بخصــوص ایدئولوژیــک قــرن 19 در میــان اســتعمارگران فرانســوی و انگلیســی بوده 
ــد  ــر جــای گذاشــته اســت 2 و هرچن ــا ب ــرای م ــده ای ب ــراه کنن ــه صــورت گم ــارش را ب ــه آث اســت ک
اروپاییــان از ایــن رویکردهــای قــرن نوزدهمــی، دیرزمانــی اســت کــه فاصلــه گرفته انــد امــا در ایــران، 

ــت ســردرگم کننده اســت و نویســندگان دچــار خودسانســوری هســتند. وضعی

ــت  ــه دول ــی ب ــوم متک ــک مفه ــطح کان، ی ــوق اداری در س ــت حق ــد گف ــر، بای ــت اخی    در برداش
ــت ها،  ــن برداش ــه ای ــکاء ب ــا ات ــه ب ــت ک ــی اس ــم و خردگرای ــر اومانیس ــی ب ــا متک ــا ارزش ه ــدرن ب م
ــاِت نخســتیِن  ــی از ملزوم ــد. یک ــذاری کن ــی را پایه گ ــن دولت ــا چنی در صــدد اســت اداره متناســب ب
اساســی بــرای راه انــدازِی چنیــن اداره ای، تئوری پــردازِی حقوقــی راجــع بــه اداره اســت کــه منتــج بــه 
ــه  ــا ســطح کان سیاســت و فلســفه اســت. در اینجاســت ک ــوق اداری متناســب ب ــردازِی حق نظریه پ
حقوقدان هــا حقــوق عمومــی یــک کشــور می تواننــد وارد کارزارهــای حقوقــی و نزاع هــای اندیشــه ای 
ــل  ــرادی مث ــه اف ــد. آن ســان ک ــه دهن ــوق اداری ارائ ــف مفهــوم حق شــده و کاالهــای خــود را از تعری
ــرن 19 در  ــرن 19 در فرانســه و دایســی در ق ــو در ق ــرن 19 در آلمــان، هوری ــر در نیمــه دوم ق اتومای
ــه شایســتگی متناســب  ــوده و ب ــه داران فکــری در ایــن خصــوص در کشــور خــود ب انگلســتان از طای
بــا مقتضیــات و الزامــات زمــان و مــکان از پــِس چنیــن مســئولیتی برآمدنــد. از ایــن منظــر، در ایــران، 
ــه فقــر نظریه پــردازی اشــاره  حقــوق اداری تعریــف نشــده اســت و برخــی از حقوقدان هــا به درســتی ب
کرده انــد.3 از آنجــا کــه تعریــف قطعــی و اجماعــی از »حقــوق دولــت« در ایــران محقــق نشــده اســت 
و لــذا وضعیــت امتناعــی از تعریــف مفهــوم همچنــان باقــی خواهــد مانــد مگــر اینکــه »اداره« مســیر 

1. موالئی، آیت، قراردادهای اداری، تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1399، صص 115-141
2. کاسز، سابینو، شکل گیری حقوق اداری، شیراز: نشر شهرداد، 1392، صص 23-71

3. واعظی، سیدمجتبی، گفتارهایی در حقوق اداری، تهران: انتشارات مجد، 1396، صص 13-43
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خــود را از »دولــت« در ایــران جــدا کنــد و البتــه تــا بــه امــروز چنیــن وضعیتــی مشــاهده نمی شــود و 
تعاریفــی هــم کــه ارائــه می شــود از دو حــال خــارج نیســت یــا ناشــی از معضــل »شــناختی« اســت کــه 
ــد  ــذا نمی توان ــا نیســت ل ــه چــون مســئله م ــن البت ــد کــه ای ــا از دیگــران ذکــر کرده ان حقوقدان هــا م
تعریــف »حقــوق ادرای ایــران« به شــمار آیــد یــا اینکــه ناشــی از خلــط مفاهیــم بــا همدیگــر بــوده کــه 

ــطِح  ــا از س ــِر آن، حقوقدان ه در اث

ــل در  ــار تقلی ــن دچ ــد و این چنی ــارت« می افتن ــه عب ــف ب ــطح تعری ــه »س ــیس« ب ــه تأس ــف ب »تعری
ــه  ــی اســت چرا ک ــن تعریف ــودِن چنی ــی ب ــی، خنث ــن تعریف ــه حاصــل چنی ــوند ک ــازی می ش مفهوم س
ــد  ــاز باش ــه فرصت س ــش از آنک ــذا بی ــد و ل ــاز باش ــئله مند و مسئله س ــد مس ــی نمی توان ــن تعریف چنی
فرصت ســوز اســت. بــر ایــن مبنــا، بــرای حیــات فعلــی جامعــه مــا این گونــه تعاریــف، فقــط مقدمــات 

ــد.  ــمار می آین ــف به ش ــه تعری ورود ب

گفتار نهم. معضل تعریف دولت؛

در ایــن خصــوص، معضــل در دو ســطح کان و جزئــی قابــل بحــث اســت. در ســطح کان، بایــد توجــه 
ــت( موجــب  ــی دول ــه )یعن ــم مقدم ــاع در فه ــم اداره اســت و امتن ــه واجــب فه ــت، مقدم داشــت دول
امتنــاع در فهــم ذوالمقدمــه و اصــل مطلــب )یعنــی اداره( اســت. از آنجایــی کــه از پیــش از مشــروطه، 
نــزاع بــر ســر مفاهیــم مــدرن و به ویــژه عناصــر دولــت در ایــران وجــود داشــته اســت و تــا بــه امــروز 
ــه اســت؛ به نظــر  ــم شــکل نگرفت ــن مفاهی ــر ســر ای ــی ب ــی و سیاســی اجماع ــای اجتماع ــن نیروه بی
می رســد  بــدون فهــم اینهــا و بــدون حــل مســئله در ایــن الیــه کــه مقدمــه ای بــرای درک درســت از 
اداره هســتند؛ نمی تــوان از حقــوق اداری ایــران ســخن بــه میــان آورد. بــه بیــان دیگــر، اداره صاحــب 
ــم  ــذا فه ــت. ل ــر نیس ــت امکان پذی ــن دول ــدون تبیی ــن اداره ب ــت و تبیی ــران اس ــت در ای ــه دول مقدم
ــی اواًل  ــه فلسفی ـ سیاس ــم در الی ــن مفاهی ــت ای ــه داش ــد توج ــت. بای ــت اس ــتلزم درِک دول اداره مس
ــه جنبــه خــاص تاریخــی یــک ملتــی  ــدون توجــه ب ــا تاریــخ اختصاصــِی ملــل در ارتبــاط اســت و ب ب
ــن  ــات هــر کشــوری، ای ــه  اقتضائ ــًا بناب ــی کــرد. ثانی ــردازِی حقوق ــن خصــوص نظریه پ ــوان در ای نمی ت
ــه  ــه مثاب ــان ب ــت در آلم ــم مل ــرای فه ــال، ب ــرای مث ــد. ب ــدا می کن ــاص پی ــوی خ ــگ و ب ــم رن مفاهی
یــک مفهــوم مــدرن، بایــد از تاریــخ آنهــا به ویــژه تاریــخ سیاســی و فرهنگــی و نیــز فلســفۀ سیاســی 
ــرای فهــم »اداره« در ایــران بایــد  ــر ایــن اســاس، بایــد ب و الهیــات سیاســی آنهــا اســتعانت جســت. ب
ــژه بعــد از شــکل گیرِی  ــران، به وی ــخ ای ــه تاری ــد ب ــت، بای ــرای شــناخت دول ــت« رفــت و ب ســراغ »دول



216

ــی را  ــران فعل ــا، ای ــر اســاس آنه ــی کــه ب ــران و انگاره های ــت صفــوی)17361501 میــادی( در ای دول
ــه  ــده اســت؛ توج ــا کســر ش ــه ی ــا اضاف ــه آنه ــته، عناصــری ب ــده هاِی گذش ــول س شــکل داد و در ط
داشــت. انباشــت چنیــن معضاتــی بــوده اســت کــه هویــت دولــت در ایــران کنونــی و برداشــت از آن 
ــه یــک مفهــوم حقــوق اساســی نه تنهــا در انقــاب مشــروطه حــل نشــده بلکــه از آن زمــان  ــه مثاب ب
بــه بعــد پیوســته محــل نــزاع اندیشــه ای بــوده اســت چرا کــه نتوانســتیم بــه اجمــاع درونــی برســیم. 
در چنیــن اوضــاع و احوالــی ســخن گفتــن از اداره در ایــران بــا مشــکات خــاص خــود روبــه روســت. 
ــه، شــهرداری تهــران، در ســال های اخیــر، مســئولیت  ــرای نمون ــر چنیــن ابهاماتــی اســت کــه ب در اث
برخــی امــور خدماتــی را در شــهرهای کربــا و نجــف عهــده دار شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 

محــدودۀ صاحیــت شــهرداری بــه قلمــروی شــهر مربوطــه محــدود اســت.

   در ســطح جزئــی، نــوع نــگاه بــه نهــاد دولــت، باعــث تفســیر خــاص از ایــن نهــاد شــده اســت بنحــوی 
کــه شــهروندان در مقــام اختاف نظــر بــا ایــن نهــاد، می تواننــد بــه دیــوان عدالــت، دادخواهــی داشــته 
باشــند امــا شــوربختانه دولــت نمی توانــد بــرای دعــاوی اداری بــه ایــن مرجــع مراجعــه کننــد. چرا کــه 
ــردم را  ــور از م ــت اداری، منظ ــوان عدال ــی دی ــأت عموم ــورخ 1368/7/10 هی ــماره 39-37 م رأی ش
ــک موضــوع واحــد دو مرجــع  ــرای ی ــن اســت ب ــذا ممک ــرده اســت. ل اشــخاص خصوصــی تفســیر ک
ــی،  ــن وضعیت ــتین چنی ــد نخس ــد. پیام ــیدگی کنن ــت اداری رس ــوان عدال ــتری و دی ــف: دادگس مختل
تکثــر رویــه قضایــی و چــه بســا تهافــت رویــه قضایــی و در نتیجــه بــه محــاق رفتــن »عدالــت« باشــد. 

گفتار دهم. معضل دادرسی اداری

ــی،  ــیس حقوق ــک تأس ــه ی ــه مثاب ــی اداری« ب ــم »دادرس ــدون فه ــدرن« ب ــوق ادارِی م درک »حق
ــاز  ــی اداری« ب ــوق دادرس ــود را در »حق ــوق اداری، خ ــن، حق ــگاه آغازی ــت و در ن ــر نیس امکان پذی
ــاِی  ــه گوی ــت البت ــن وضعی ــت. ای ــات اس ــه قض ــاخته و پرداخت ــًا س ــه عمدت ــی ک ــد؛ حقوق می نمایان
ــن  ــر ای ــا ب ــن ادع ــد. ای ــرای شناســایی و فهــم حقــوق اداری به شــمار می آی اهمیــت دادرســی اداری ب
گــزاره اســتوار اســت کــه بخــش اعظــم حقــوق اداری حاصــل نقــش بی بدیــل قضــات اداری در مقــام 
فهــِم حقوقــِی اداره و اصــدار رأی بــا اســتعانت از دکتریــن و اصــول حقوقــی بــوده اســت. بــه ایــن اعتبار، 
یکــی از دروازه هــای طایــی ورود بــه دنیــای حقــوق اداری را آرای قضایــی و نقــش قضــات دادگاه هــا در 
مقــام حــل و فصــل اختافــات اداری تشــکیل می دهنــد. حتــی در دیــدگاه کامــن ال، حقــوق اداری بــه 
حقــوق دادرســی اداری تقلیــل معنــا پیــدا کــرده اســت. نگاهــی بــه تاریــخ اروپاییــان قــرن 19 گویــای 
ــم  ــی ه ــا فرانســوی و آلمان ــدرن، حقوقدان ه ــوق اداری م ــه در بحبوحــه شــکل گیری حق آن اســت ک
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1. -کاسز، پیشین، ص 28
2-Burdeau, Franois, Histoire du droit administrative, Paris: P.U.F., 1995, p. 107

در مقــاِم عمــل از طریــق شــورای دولتــی فرانســه و دادگاههــای اداری آلمــان و هــم در مقــام نظــر، از 
ــال  ــرای مث ــوق اداره« می شــناختند. ب ــوان »حق ــه عن ــاز ب ــوق اداری را در آغ ــا، حق ــق حقوقدان ه طری
در دهه هــای آغازیــن قــرن 19 فرانســه، در بحبوحــۀ شــکل گیری حقــوق اداری ایــن کشــور، بی تردیــد 
یکــی از اســتوانه های حقــوق اداری ایــن کشــور، رویه هــای قضایــی بــوده اســت. بــه تعبیــر ال.مــاکارل، 
»در نبــود قانــون، رویــه قضایــی تنهــا راهنمــای قاضــی اداری اســت«1 وی در ســال 1818 مجموعــه ای 
در خصــوص رویــه قضایــی اداری موجــود بــه چــاپ رســاند کــه در ســال های بعــد موضــوع تدریــس در 
دانشــگاه پاریــس شــد2 ایــن درحالی ســت کــه در ایــراِن قــرِن بیســت ویکم، امــکان دسترســی »آزاد« 
بــه آرای دیــوان عدالــت اداری وجــود نــدارد در نتیجــه امــکان تحلیــل سیســتماتیک آرای دیــوان وجــود 
ــده شــد  ــرده و فهمی ــدا ک ــش پی ــوق اداری« زای ــه »حق ــق »دادرســی اداری« اســت ک ــدارد. از طری ن
ــرن 19  ــتان از ق ــن الی انگلس ــنت کام ــی در س ــرد. حت ــدا ک ــا تســری پی ــایر حوزه ه ــه س و ســپس ب
ــه نحــوی کــه  ــد ب ــده و عمــل می کردن ــت، حقــوق اداری را فهمی ــق مقرره گــذاری توســط دول از طری
بخــش اعظــم تعاریــف آنهــا مثــل تعریــف »ویــد« از حقــوق اداری معطــوف بــه دادرســی اداری بــوده 
اســت. بــه همیــن ســان، در ایــران نیــز بــدون فهــم دادرســی اداری، نمی تــوان بــه فهــم حقــوق اداری 

ایــران نایــل گردیــد.

   نگاهــی بــه تاریــخ بیــش از یــک ســده ای ایرانیــان گویــای آن اســت کــه قانــون اساســی مشــروطه از 
ــذا نظــام تک پایــه  همــان آغــاز دادرســی اداری را ذیــل دادرســی دادگاه هــای دادگســتری فهمیــد و ل
ــرورت  ــی اداری، ض ــر دادرس ــم ب ــات حاک ــه اقتضائ ــود ک ــی ب ــن در حال ــد. ای ــذاری ش ــی پایه گ قضای
پایه گــذاری نظــام دوپایــه قضایــی را آشــکار ســاخته بــود بــه نحــوی کــه تــا پیــش از قــرن 20، ایــن 
دو نظــام در کنــار هــم مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد امــا شــوربختانه قانــون اساســی مشــروطه، اجــازه 
شناســایی و پایه گــذارِی قانونــی ایــن ســبک از دادرســی و نظــام قضایــی را نــداد و البتــه ســنت تاریخــی 
مــا در ایــن خصــوص نقــش مضاعفــی در فهــم دادرســی مــدرن داشــته اســت. بــا ایــن حــال، قانونگــذار 
عــادی بــا درک واقعیــات حاکــم بــر دادرســی اداری، قدمهایــی را هرچنــد ناقــص، بــراِی شناســایی ایــن 
نــوع از دادرســی برداشــت. در دهه هــاِی بعــد، هرچنــد تاش هایــی بــرای رشــد ایــن نــوع از دادرســی 
انجــام گرفــت کــه اوج آن، تصویــب قانــون شــورای دولتــی در ســال 1339 بــود امــا هیــچ گاه به صــورت 
ــته های  ــی از خواس ــوان یک ــتی می ت ــه به درس ــال 1357 ک ــاب س ــرد. انق ــه کار نک ــاز ب ــی آغ عمل
درســت و بــه حــق مــردم را شــکایت از خــوِد دولــت عنوان یابــی کــرد در اصــل 173 قانــون اساســی، 
دیــوان عدالــت اداری را موجــب گردیــد. حاصــل ایــن اصــل، تولــد »دیــوان عدالــت اداری«  در دهــه 



و ســایر مراجــع قضایــی، دیــوان عالــی کشــور دارای صاحیــت رســیدگی تعریــف شــده اســت1 و بدیــن 
وســیله دادرســی عــادی حاکــم بــر دادرســی اداری تعریــف شــده اســت. ایــن وضعیــت را درخصــوص 
صاحیــت دیــوان عدالــت اداری در ارتبــاط بــا مقولــۀ خســارت و مســئولیت مدنــی دولــت نیــز شــاهد 
هســتیم و البتــه قضــات دیــوان بــا تکیــه بــر آثــار نوشــتاری نویســندگان حقــوق عمومــی،2 می توانســتند 
ــر ایــن مبنــا می تــوان  در شناســایی و رشــد مســئولیت مدنــی دولــت نقــش خوبــی داشــته باشــند. ب
گفــت کــه دیــوان عدالــت اداری در وضعیــت کنونــی علی رغــم روندهــای روبــه جلــو، نتوانســته اســت 
ــی اداری  ــن دادرس ــد آیی ــه فاق ــود چر اک ــر ش ــتقل ظاه ــی اداری مس ــع دادرس ــک مرج ــوان ی ــه عن ب
مســتقل و جامــع اســت گــو اینکــه ایــن مرجــع در چارچــوب الزامــات مدیریتــی در درون دادگاه هــای 
ــی  ــن در حال ــه اســت ای ــای ادارات شــکل گرفت ــت پرونده ه ــر مقتضای ــا و بناب ــل آنه دادگســتری و ذی
اســت کــه انتظــار می رفــت دیــوان عدالــت اداری بتوانــد دادرســی اداری را در ایــران بــه عنــوان یــک 
تأســیس حقوقــی کلیــد بزنــد امــا شــوربختانه قانــون دیــوان عدالــت اداری بــا ارجــاع آییــن دادرســی 
دیــوان، بــه قانــون آییــن دادرســی مدنــی، در مــوارد مســکوت، راه اســتقال ایــن نــوع از دادرســی را 
ــوق خصوصــی، در  ــا حق ــژه حقوقدان ه ــا، به وی ــن، برخــی از حقوقدان ه ــرده اســت. همچنی مســدود ک
ــت  ــوان عدال ــنتی، دی ــه س ــا فق ــر ب ــت های متناظ ــا برداش ــی ی ــوق خصوص ــای حق ــوب انگاره ه چارچ
ــه در  ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــن کرده ان ــر قضــا تبیی ــی و در حاشــیه ام اداری را مرجعــی غیرقضای
ــد  ــرار دارد. مزی ــا ق ــایر قضاوت ه ــرض س ــتقل و در ع ــادی مس ــاوت اداری« نه ــدرن، »قض ــت م دول
بــر اینهــا، ترکیــب تخصــص قضــات کــه عمدتــًا دانش آموختــه حقــوق خصوصــی یــا حقــوق جــزا یــا 
ــِی تخصصــی مســدود  ــرای شــکل گیرِی تفکــِر قضای فارغ التحصیــل حوزه هــای علمیــه هســتند راه را ب
کــرده یــا بــا چالــش جــدی روبــه روو ســاخته اســت. در نتیجــه، عمــِل قضــات در خدمــت نظــر قانونگــذار 
ــون  ــد نخســتین تغییــرات را از مــاده 28 قان ــن وضعیــت بای ــرون رفــت از ای ــرای ب درآمــده اســت و ب
آییــن دادرســی مدنــی و ســپس قانــون دیــوان عدالــت اداری آغــاز کــرد. هرچنــد کــه در ایــن میــان، 
ــوع از  ــن ن ــتقال ای ــانه های اس ــت نش ــت اداری می توانس ــوان عدال ــات دی ــجاعانۀ قض ــِش آرای ش نق
دادرســی را در پــی داشــته باشــد. بــا ایــن حــال، در مــواردی، حتــی حقوقدان هــا حقــوق عمومــی نیــز 
ــال،  ــرای مث ــد. ب ــه داده ان ــی را ارائ ــر اســاس آن تحلیل های در چارچــوب منطــق حقــوق خصوصــی و ب
یکــی از نویســندگان، اســتدالل کــرده اســت دیوان عالــی کشــور بــه قرائــن قانونــی، عالی تریــن مرجــع 

قضایــی اســت3 البتــه از منظــر حقــوق عمومــی، چنیــن نگرشــی قابــل انتقــاد اســت.4

 1. ر.ک: ابریشمی راد، محمد امین و آیینه نگینی، حسین، نسبت سنجی جایگاه و صالحیت های دیوان عالی کشور و دیوان
.عدالت اداری،  فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری، دوره1، شماره 1،  1398: 119-138

2. برای مثال ر.ک: به زرگوش، مشتاق، مسئولیت مدنی دولت، قواعد عمومی، جلد اول، تهران: نشر میزان، 1389
3. صدرالحفاظی، سید نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران، نشر شهریار، 1372، ص 440

 4. برای دیدن نظر موافق ر.ک: موالبیگی، غامرضا، صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران، انتشارات جنگل،  
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ــم و  ــی در فه ــوق عموم ــا حق ــی حقوقدان ه ــم. ناتوان ــار یازده گفت
بــه بحــث گذاشــتن مســائل روِز اداره

چالــش دانشــگاه و جامعــه؛ یکــی از دروازه هــای اساســی معضــل حقــوق اداری در ایــران، ایــن اســت 
کــه حقوقدان هــا ایــن رشــته، در بــه بحــث گذاشــتن مســائل روِز اداره در دانشــگاه ها ناتــوان بوده انــد. 
ماهیــت انعطاف پذیــِر اداره، مقتضــِی آن اســت کــه توجــه بــه آن، بــه روز رســانی شــود و متناســب بــا 
تحــوالت، اصــول و قواعــد نیــز مــورد توجــه دوبــاره قــرار گیــرد. از ایــن نظــر اداره و دانشــگاه نیازمنــد 
ــم و  ــای عل ــاد پارک ه ــا ایج ــازی ب ــاس نی ــن احس ــتند. چنی ــراف هس ــتمر و جامع االط ــکاری مس هم
فنــاوری میــان صنعــت و دانشــگاه بــه وجــود آمــده اســت امــا از اســاس در حــوزه علــوم انســانی ایــن 
مســئله مغفــول مانــده اســت کــه البتــه از جملــه دالیــل چنیــن غفلتــی را بایــد نخســت: در نــگاه غلــِط 
کان نســبت بــه نهــاد آمــوزش عالــی جســتجو کــرد کــه در آن، دانشــگاه بــه مثابــه یــک نهــاد آموزشــی 
بــا تشــکیات و »بنــگاه اقتصــادی« مشــتبه شــده اســت. دوم؛ دلیــل دیگــر آن را بایــد در خودجــوش 
نبــودِن نهــاد دانشــگاه در ایــران دانســت؛ نهــادی کــه بعــد از گذشــت بیــش از یــک ســده از وارداِت آن 
بــه ایــران، همچنــان بــا بطــن جامعــه پیونــد نخــورده و بومی ســازی نشــده اســت. ســوم: خودبســنده 

ــای آموزشــی اســت. ــودن دانشــگاه ها و گروه ه ــودن و خودســامان نب نب

ــه محــاق رفتــِن علــوم انســانی در دانشــگاه ها  ــاال، در علــوم انســانی در ایــران، ب    حاصــل وضعیــت ب
ــر  ــگاه ها ب ــدی دانش ــاِی ج ــِت رقب ــه و حکوم ــایۀ غلب ــی در س ــت کنون ــه در وضعی ــت چر اک ــوده اس ب
ــه کاالی  ــده ب ــل ای ــرای تبدی ــریعی ب ــده و س ــاد، بالن ــت زی ــک، ظرفی ــانِی آکادمی ــوم انس ــه، عل جامع
تجــاری نــدارد. ایــن در حالــی اســت کــه فضــاِی علــوم انســانی، ســاحتی گســترده تر از علــوم تجربــی 
بــوده و علــوم تجربــی در چنیــن فضایــی درک و فهــم و عملیاتــی می گردنــد. درواقــع، علــوم انســانی، 
علومــِی پیشــینی بــوده کــه چــه بســا »تجاری ســازی«اش بــه آســانی علــوم تجربــی نیســت و نیازمنــد 
ــا  ــه ب ــد بلک ــازنده ای نمی کن ــت س ــا حمای ــت نه تنه ــی، دول ــت کنون ــت. در وضعی ــت اس ــت دول حمای
ــگاهی، از  ــای دانش ــگاه ها و گروه ه ــامانی دانش ــی، خودس ــل حکومت ــض و طوی ــکیات عری ــاد تش ایج
جملــه گروه هــای حقــوق را از آنهــا ســلب کــرده و مجالــی بــرای پیونــد دانشــگاه بــا جامعــۀ پیرامونــی 

خــود شــکل نگرفتــه اســت.

ــا جامعــه رخ داده  ــوم انســانِی دانشــگاه ها ب ــط، نوعــی از وضعیــت بیگانگــِی عل ــر نگرش هــای غل در اث
ــه  ــا زمانــی کــه دغدغــۀ اصلــی و نخســتیِن دانشــگاه، حــِل معضــات نزدیکتریــن جامعــه ب اســت و ت
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ــا از گذشــته  ــی مطــرح نبــوده اســت ام ــه مســئله ایران ــه مثاب ــه ب ــن مقول از مفهــوم اداره، هیــچ گاه ای
حقوقدان هــا مــا بخشــی از آثــار خویــش را بــه ایــن مفهــوم اختصــاص داده انــد بــدون اینکــه مجالــی 
بــرای »ایرانی ســازی« ایــن مفهــوم داشــته باشــند. بــرای مثــال در نوشــته ای، از جملــه صاحیت هــای 
دولــت در رأس کلیــه مقامــات پلیــس اداری، بــه »اعــان حکومــت نظامــی«1 تصریــح شــده اســت. ایــن 
ــا اینکــه در  ــه صراحــت اصــل 79 برقــراری حکومــت نظامــی ممنــوع اســت. ی ــی اســت کــه ب در حال
نوشــته ای، »مقــام معظــم رهبــری دارای اختیــار پلیــس عمومــی نســبت بــه تمــام ســرزمین ملــی«2 
ذکــر شــده بــدون اینکــه توضیحــی در این خصــوص داده شــود. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن مفهــوم از 
فرانســه گرفتــه شــده اســت و البتــه نظــر بــه شــأن رئیس جمهــور فرانســه، می تــوان چنیــن جایگاهــی 
ــر از  ــت بســیار پیچیده ت ــران وضعی ــری در ای ــام رهب ــا در خصــوص مق ــت ام ــرای وی در نظــر گرف را ب

ایــن توضیــح رهــا و ناقــص اســت.

   نکتــه مهمتــر ایــن کــه، »اداره« ماهیتــی ژله گونــه دارد و پیوســته بــرای بقــا، نیازمنــد همسان ســازی 
ــاِت »اداره«  ــا، مســائل و موضوع ــر اولویت ه ــت، تغیی ــن وضعی و به-روزرســانِی خــود اســت. حاصــل ای
در ســپهر جامعــه در ســطوح: »ملــی«، »منطقــه ای« و »محلــی« بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
نظــام دانشــگاهی مــا در طــول چندیــن دهــه گذشــته حتــی شــجاعت تغییــر و اصــاح و به روزرســانی 
ــت. در  ــته اس ــور را نداش ــه گانۀ مذک ــطوح س ــای س ــا نیازه ــب ب ــوق اداری را متناس ــرفصل های حق س
ایــن وضعیــت ســخن گفتــن از »حقــوق اداری ایــران« و کتابــی کــه بــرای حقــوق اداری ایــران نوشــته 
ــرای نمونــه کتــاب حقــوق اداری اســتاد طباطبائــی بعــد از  شــده باشــد محــل بحــث جــدی اســت. ب
گذشــت چندیــن دهــه کــه بــدون تغییــر و اصاحــات تجدیــد چــاپ می شــود و در مــواردی بــه قوانیــن 
ــن خصــوص  ــه در ای ــه منســوخ شــده اند؛ نمــادی از نمــوِد فاجع ــی اســتناد شــده اســت ک ــا مقررات ی
اســت. جالــب اینکــه ایــن کتــاب، همچنــان منبــع مهــم آزمــون کارشناســی ارشــد به شــمار می آیــد.

ــا عــدم توجــه حقوقدان هــا در درک دوره هــاِی  ــی ی گفتــار دوازدهــم. ناتوان
اخیــِر تاریخــِی حقــوق اداری ایــران

 در ســایه ماهیــت انعطاف پذیــِر اداره و وابســتگی اش بــه دولــت، بــه نظــر می  رســد بــرای فهــم حقــوق 
اداری، ناگزیــر از درک دوران و تحــوالت دوره هــای حقوقــی بــر مبنــای تحــوالِت تاریخــی هســتیم تــا از 
ایــن طریــق بهتــر بتــوان اصــول و قواعــد حاکــم بــر هــر دوره را و چرایــی و چگونگــی چنیــن ضوابطــی 

1. موسی زاده، پیشین، 64
2.رضایی زاده، پیشین، ص 224
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ــا تاریــخ حقــوق اداری ارتبــاط وثیقــی پیــدا می کنــد. اینکــه  را درک کــرد. از ایــن منظــر، موضــوع، ب
تاریــخ حقــوق اداری در ایــران را چگونــه می تــوان دســته بندی کــرد؟ اینکــه ایــن دوران کدامنــد؟ در 
پاســخ می تــوان گفــت کــه اگــر بتــوان، انقــاب مشــروطه را بــرای حقــوق مــدرِن اداری در ایــران نقطــه 

عطفــی قــرار داد در ایــن صــورت، دســت کم ســه دوره کلــی قابــل طــرح اســت:1

 بند یک. دوره پیش از مشروطه
عصــر قاجــار؛ ایــن دوره را می تــوان دورۀ »اســتبداد« و »انحطــاط« تلقــی کــرد؛ عصــری کــه در آن، اداره 
بــر اراده شــخصی و فــردی اســتوار بــوده و خبــری از »قانــون« نیســت. آن ســان کــه در مــورد سیســتم 

قضایــی ایــن دوره نیــز چنیــن فضایــی حکم فرمــا بــوده اســت.2  

   بند دو. دورۀ آغازین 
ایســتادن بــر آســتانه؛ ایــن دوره بــا تحــوالِت حوالــِی انقــاب مشــروطه آغازیــدن کــرده و تــا بــه قــدرت 
ــرای  ــن دوره، ب ــه در ای ــت چر اک ــتین«ها اس ــر، دورۀ »نخس ــن عص ــه دارد. ای ــان ادام ــیدن رضاخ رس
نخســتین بار مفاهیــم حقــوق اداری بــه مثابــه مقولــه ای مــدرن در ایــران مطــرح و شــروع بــه آغازیــدن 
می کنــد. در ایــن عصــر اســت کــه مفاهیــم کاســیک حقــوق اداری همچــون: اصــل حکومــت قانــون 
در آرای نویســندگانی همچــون »رســاله یــک کلمــه« میــرزا یوســف خان تبریزی)مستشــارالدوله( و در 

ســتایش »قانــون« بــه کار مــی رود.

  بند سه. عصر پهلوی
 بازۀ زمانی پهلوی خود به دو دوره تقسیم می شود:

    الف. دوره پهلوی اول؛ این دوره نیز به دو بازه زمانی قابل تقسیم است. 
    نخســت: دوره تکویــن حقــوق اداری مــدرن در ایــران؛ ایــن وضعیــت در دهــه اول، یعنــی در حوالــی 
ــت  ــدرن از دول ــتی م ــود برداش ــاش می ش ــه ت ــه ای ک ــدد؛ ده ــوع می پیون ــه وق ــا 1310 ب 1300 ت
ــتین بار،  ــرای نخس ــن دوره، ب ــرد. در ای ــکل بگی ــه ش ــت مطلق ــای دول ــه انگاره ه ــکاء ب ــا ات ــًا ب و عمدت
ــه  ــه همــراه دســتگاه های ادارِی مــدرن، شــروع ب ــون اســتخدام کشــوری ب قوانیــن اداری همچــون قان

 1. اگر بخواهیم این دوره ها را با معیارهای دیگر بسنجیم وضعیت متفاوت خواهد بود. برای مثال بر حسب معیار اندیشه ها و
 نظریه پردازی هاِی حقوقی، بی تردید پان مذکور به هم خواهد خورد و نظر به فقر نظریه پردازی در حیطه حقوق عمومی در ایران،

نمی توان دوره های زیاد و متنوعی را ترسیم کرد
2. ر.ک: مرادخانی، 1396، پیشین، صص 500-507
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ــا 1320  ــی 1310 ت ــه دوم: حوال ــدرن؛ ده ــوق اداری م ــر حق ــی از عناص ــت برخ     دوم: دوره تثبی
ــرای نخســتین بار، حجــم عظیمــی از ســازمان های اداری مــدرن، مثــل اداره  ــن دوره، ب شمســی؛ در ای
ثبــت اســناد و امــاک، دادگســتری بــه همــت افــرادی مثــل »داور« پــا گرفــت و ســازمان های ادارِی 

کنونــی، ادامــه فرآینــدی اســت کــه در ایــن دوره آغــاز شــد.

 ب. دوره پهلوی دوم؛ این عصر به سه بازه زمانی قابل تقسیم است: 

   دوره نخســت: دوره سرگشــتگی و تاطــم حقــوق اداری؛ ایــن دوره بــا تبعیــد رضاشــاه در ســال 1320 
آغــاز و تــا کودتــای مــرداد 1332 ادامــه پیــدا می کنــد. ایــن عصــر را بایــد سیاســی ترین دوره حقــوق 
اداری در ایــران فــرض کــرد؛ به نحــوی کــه در بررســی دوره پهلــوی، بیشــترین اســناد مرتبــط بــا جنبــه 
سیاســی اداره، همچــون: اعتصــاب کارکنــان، حقــوق ســندیکایی کارمنــدان، در ایــن دوره بــه تصویــب 
ــرار  ــات ق ــِی اداره در محــور موضوع ــه سیاســی و اجتماع ــرای نخســتین بار، جنب ــذا ب رســیده اســت. ل

می گیــرد. 

    دوره دوم: بازگشــت عناصــر محافظه کارانــه و اقتدارگرایانــه بــه حقــوق اداری؛ آغــاز ایــن دوره بعــد 
ــه  ــه و اقتدارگرایان ــا محافظه کاران ــِت ارزش ه ــد دوره بازگش ــن دوره را بای ــت. ای ــای 1332 اس از کودت
ــر  ــی ب ــکل گیرِی اداره مبتن ــاِی ش ــل آن، رونده ــه حاص ــرد ک ــی ک ــانه ارزیاب ــب باستان شناس در قال
اصــول اقتدارگرایانــه بــود. در ایــن راســتا، تــاش شــد همســو بــا تئوری هایــی همچــون: نظریــه قــدرت 
عمومــِی فرانســوی، ارزش هــِا ادارۀ اقتدارگــرا جــا بیافتــد؛ هرچنــد کــه ایــن دو کشــور بنیانــًا بــا همدیگــر 

متفــاوت بودنــد. 

ــه 40  ــل ده ــن دوره در اوای ــانه؛ ای ــه و باستان شناس ــر محافظه کاران ــت عناص ــوم: دوره تثبی    دوره س
شمســی بــا انقــاب ســفید شــاه و ملــت آغــاز می شــود. مشــخصه بــارز ایــن دوره ترســیم و تعریفــی از 
دولــت بــر مبانــی: ملیــِت مبتنــی بــر هنجارهــاِی باستان شناســانه بــوده اســت کــه اوج آن در برگــزاری 
ــود. ایــن دوره، در اثــر رونــق  ــه تقویــم پهلــوی ب جشــن های 2500 ســاله و تبدیــل تقویــم شمســی ب
اقتصــادی کشــور، بســترها بــرای تحــول در امــر خدمــت عمومــی آمــاده می شــود کــه حاصــل آن تنــوع 
ــی  ــتین بار، مفهوم ــرای نخس ــه ب ــوی ک ــت؛ بنح ــوده اس ــی ب ــتگاه های اداری و خدمات ــترش دس و گس
ــن  ــذا در ذه ــت ل ــابقه نداش ــه آن روز، س ــا ب ــه ت ــود ک ــد می ش ــران متول ــی در ای ــت عموم از خدم
ــن فضــا، »ســازمان  ــد. در ای ــۀ پادشــاهی« به شــمار  آم ــی از »عطی ــه نوع ــه مثاب ــی، ب شــهروندان ایران

اداره« و »کارکــرد اداره« در ایــران بــا مفهــوم خدمــت عمومــی عجیــن گردیــد.
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   بند چهار: عصر جمهوری اسالمی
این دوره که با انقاب 1357 آغاز می شود دست کم دربرگیرندۀ شش بازه زمانِی مهم است. 

ــا،  ــن در هنجاره ــوالت بنیادی ــد دوره تح ــی را بای ــازه زمان ــن ب ــی؛ ای ــتین: اداره انقاب    دوره نخس
ــی، ماهــوی، کارکــردی  ــاد اداره به صــورت بنیان ــن دوره، نه ــا اداره دانســت. در ای ــاط ب ــژه در ارتب به وی
و گســتره ای دچــار تحــول بزرگــی شــد. بنحــوی کــه اواًل؛ در ســایۀ ظهــوِر ارزش هــِا جدیــد، اداره نیــز 
ــدِن  ــام ش ــی اع ــادره و مل ــر مص ــًا؛ در اث ــود. ثانی ــی ب ــن هنجارهای ــا چنی ــود ب ــق خ ــر از تطبی ناگزی
ــترش  ــابقه ای گس ــورت بی س ــتگاه های اداری به ص ــم، دس ــزاراِن رژی ــوی و کارگ ــدان پهل ــوال خان ام
ــادی،  ــی، اقتص ــاورزی، صنعت ــی، کش ــدی، خدمات ــاِی تولی ــوم حوزه ه ــه عم ــکلی ک ــد به ش ــدا کردن پی
ــر ایــن  ــًا؛ در اث ــت درآمــد و در دســته مالکیــت عمومــی درآمــد. ثالث ــه تملــک دول ــی ب تجــاری و مال
تحــوالت، پاکســازی عظیمــی در نیــروی انســانی دســتگاه ها آغازیــدن گرفــت بــدون اینکــه چشــم انداز 
روشــنی از برنامه هــای آینــده وجــود داشــته باشــد؛ آنچــه مــورد اجمــاِع انقابیــون بــود ایــن کــه بایــد 
ــت  ــزی می بایس ــه چی ــه چ ــه اینک ــخ ب ــا در پاس ــد ام ــب« می ش ــی »تخری ــازماِن کنون ــاختار و س س
ــدگاه،  ــی در دی ــود. چنیــن تفاوت ــاوت و چه بســا متناقــض ب ســاخته و بناگــذاری می شــد نظــرات متف
ــات  ــر اقتضائ ــار می نمــود. رابعــًا؛ در اث چشــم انداز اهــداِف نهــاِد اداره را حتــی در کوتاه مــدت تیــره و ت
ــی نظامی)مثــل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی(، سیاســی)وزارت  شــرایط انقــاب، نهادهــای انقاب
جهــاد ســازندگی(، فرهنگی)مثــل شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی(، خدماتی)مثــل کمیتــه امــداد امــام 
ــا ســاختار جدیــد و »انقابــی« شــکل گرفتنــد.  خمینــی( شــکل گرفتنــد و بدیــن وســیله اداراتــی ب

   دوره دوم: اداره شــرایط جنگــی؛ ایــن بــازه زمانــی بــا دوره جنــگ تحمیلــی آغــاز می  شــود؛ دوره ای کــه 
اداره را متناســب بــا شــرایط جنگــی تعریــف کــرده و در پــی بنیانگــذارِی دســتگاه های خدمات رســان 
بــرای اهــداف جنــگ بــود. در نتیجــه اداراتــی ایجــاد شــدند کــه متناســب بــا شــرایط جنگــی بــه وجــود 
آمــده بودنــد و اهــداف ایــن ادارات، خدمــات رســانی بــه کارکردهــا و کارویژه هــای جنگــی بــود. حاصــل 
ایــن وضعیــت، ظهــور »اداره فربــه« بــود کــه در کنــار انتظــام امــر عمومــی، مجــری امــر عمومــی نیــز 

 . د بو

ــان جنــگ  ــا پای ــد عصــر تعدیــل در اداره دانســت کــه ب ــل؛ ایــن دوره را بای    دوره ســوم: عصــر تعدی
ــتگاه های دوره  ــی از دس ــه، برخ ــه دارد. در نتیج ــال 1376 ادام ــا س ــد و ت ــدن می کن ــه آغازی ــروع ب ش
جنــگ کارکــرد خــود را از دســت داده بودنــد و دســتگاه ها نیازمنــد تعدیــل بودنــد کــه نمونــه بــارز آن، 
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، برچیــده شــدن وزارت جهــاد ســازندگی بــود. در کنــار ایــن، سیاســت تعدیــل اقتصادی در ســطح کان 
ــرای نخســتین بار بعــد از انقــاب، »خصوصی ســازی«  ــر اداره گذاشــت و ب ــار گســترده ای را ب نظــام، آث

و پیــروی از ارزش هــا »بــازار« را در حــوزه »اداره« مطــرح کــرد.

ــگ  ــان جن ــان پای ــن از زم ــازِی آغازی ــد خصوصی س ــپارِی اداره؛ هرچن ــر برون س ــارم: عص    دوره چه
ــرای  ــا ب ــد و فض ــم آوا ش ــازی ه ــا خصوصی س ــپاری ب ــن دوره، برون س ــا در ای ــود ام ــده ب ــروع ش ش
ــد  ــه پیام ــد ک ــدید  ش ــابقه ای تش ــکل بی س ــه ش ــازی ب ــت چابک س ــم اداره جه ــدِن حج ــک ش کوچ

ــت. ــوده اس ــانی اش ب ــروی انس ــداف اداره و نی ــرد و اه ــی در کارک ــور تغییرات ــوری اش، ظه مح

ــازی در  ــدید خصوصی س ــا تش ــن دوره ب ــل؛ در ای ــم عم ــر و عال ــم نظ ــاد عال ــم؛ دوره تض     دوره پنج
ــال های  ــتیم. س ــه هس ــازی مواج ــوِل خصوصی س ــاِف اص ــِی خ ــای عمل ــا رونده ــی ب ــه سندنویس الی
1384 تــا 1392 را بایــد دوره تاطــم حقــوق اداری دانســت چر اکــه در یــک ســطح، قانــون مدیریــت 
ــون اساســی«  ــون »اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل چهــل و چهــارم )44( قان خدمــات کشــوری و قان
بــرای تکمیــل فرآینــد خصوصی ســازی بــه تصویــب رســید. مهمتریــن اهــداف ایــن اســناد ایــن اســت: 
اواًل؛ در ســایۀ آنهــا، در ســطح وســیعی تــاش می شــود ادارات حــوزه »تصدی«گــری را بــه بخــش غیــر 
دولتــی واگــذار کننــد. ثانیــًا؛ بخــش عظیمــی از کارکنــان از دولــت منتــزع و بــه بخش هــای خصوصــی 
ــه  ــل ده ــته مث ــای گذش ــی در دهه ه ــه نوع ــت ها ب ــن سیاس ــًا؛ ای ــوند. ثالث ــذار ش ــی واگ ــا غیردولت ی
1340 نیــز پیگیــری شــده بــود. تکــرار تجربــه گذشــته، نگرانی هــا در خصــوص موفقیــت ایــن رونــد را 
افزایــش داد. لــذا در مقابــل تــاش نظــری مذکــور، در ســطح عملیاتــی، بــا پدیــده خــاف ایــن رونــد 
مواجــه هســتیم. یعنــی نــه واگذاری هــا بــه بخــش خصوصــی درســت انجــام شــد و نــه حجــم دولــت 

ــد. کوچــک شــد کــه البتــه از منظــر حقــوق اداری بســیار بحث برانگیزن

ــت  ــِی دول ــاش اصل ــه ت ــاز می شــود و دوره ای اســت ک ــن عصــر از ســال 1392 آغ    دوره ششــم؛ ای
معطــوف بــه ترمیــم گســل های ایجــاد شــده در دوره قبــل میــان نظــر و عمــل در ارتبــاط بــا اداره بــوده 
ــه روو هســتیم و آن اینکــه اداره تآثیرپذیــری اش  ــا وضعیــت بدیعــی روب اســت و البتــه در ایــن دوره، ب
ــاهده  ــران مش ــخ ای ــتین بار در تاری ــرای نخس ــه ب ــد بلک ــذ نمی کن ــی« اخ ــادالت »داخل ــًا از مع را صرف
می شــود کــه تآثیرپذیــری اداره از معــادالت »ملــی« در حــال فراتــر رفتــن بــه ســطح »فراملــی« اســت. 
در ایــن راســتا اســت کــه می تــوان ایــده »حقــوق اداری فراملــی« یــا حتــی »حقــوق اداری جهانــی« 

را موضــوع بحــث قــرار داد.
   از منظــر تحــوالت تاریخــی بــاال، حقوقدان هــا حقــوق عمومــی هیــچ وقــت بــه فضــای حقــوق اداری 
ــر  ــراِی ورود پیــدا نکرده انــد. در نتیجــه درک ایــن تحــوالت و پیامدهــاِی آنهــا ب در ایــران، مجالــی را ب
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ــا و  ــوص کتاب ه ــته ها، بخص ــوم نوش ــت و عم ــده اس ــته نش ــث گذاش ــه بح ــران ب ــوق اداری در ای حق
پایانامه هــای مقاطــع تحصیــات تکمیلــی، گویــای عــدم مجــال یــا عــدم درک ایــن تحــوالت در طــوِل 
حــدود یــک ســده گذشــته بــوده اســت کــه حاصــل آنهــا، انباشــِت ســردرگم کننــده معضــات حقوقــی 

پیــِش روِی جامعــه ایرانــی بــوده اســت.

نتیجه گیری
رئوس نتایج تحقیق از این قرار است:

1ـ توضیحاتــی کــه در بــاال از نظــر گذشــت، در تــاش بــود مهمتریــن معضــات حقــوق اداری ایــران 
را بــه بحــث بگــذارد و بی تردیــد هرکــدام از ایــن عناویــن، نیازمنــد بحــث و تحلیــل حقوقــی جداگانــه 

هســتند.
ــق  ــتار نمی توانســت از روش تحقی ــن نوش ــه ای ــان داشــت ک ــد اذع ــق، بای ــر روش  تحقی 2ـ از نقطه نظ
کّمــی پیــروی کنــد چر اکــه حجــم تحقیــق بشــدت بــاال می رفــت. درواقــع، بخــش اعظــم ایــن نوشــتار 
ــوده اســت. از  ــل و تدریســم ب ــای تحصی ــول دهه ه ــب در ط ــری اینجان ــی و نظ ــارب عمل ــل تج حاص
ــا  ــت ام ــات اس ــث و اثب ــل بح ــهودی، قاب ــه روش ش ــده، ب ــای گفته ش ــی از چالش ه ــث برخ ــن حی ای
بی تردیــد بــر ایــن معضاتــی کــه در اینجــا گفتــه شــد مــوارد دیگــر، قابــل اضافــه شــدن اســت و در 

اینجــا بــه مهمتریــن آنهــا بســنده شــد.  
ــت« و  ــت: »دول ــل گسس ــاط غیرقاب ــه ارتب ــد ک ــر می رس ــن به نظ ــاال، چنی ــات ب ــان توضیح 3ـ در می
ــن  ــران در همی ــوق اداری ای ــودن معضــل حق ــن ب ــرض، »بنیادی ــرش ف ــه پذی ــر ب ــا را ناگزی »اداره«، م
ــطح  ــن س ــران در همی ــوق اداری در ای ــل حق ــی ترین معض ــار، اساس ــن اعتب ــه ای ــازد. ب ــه«، می س الی

ــرار دارد. ق
ــوده و  ــد ب ــی و نظام من ــا اشــاره شــده اســت دارای رابطــه منطق ــه آنه ــه ب ــی ک ــد معضات 4ـ بی تردی
همگــی در کنــار هــم، منظومــه ای از مشــکات را نشــان می دهنــد. بــه ایــن اعتبــار، بررســی یکجــاِی 
ایــن مــوارد می تواننــد نشــان دهنــدۀ معضــل سیســتمیک در ایــران باشــند و البتــه بررســی جداگانــۀ 
و مســتقل هــر کــدام از آنهــا بــدون توجــه بــه ســایر معضــات، می توانــد ابعــاد تکنیــکال معضــات را 
بیــش از پیــش نشــان دهــد. لــذا بســته بــه اینکــه ایــن مشــکات را چگونــه بنگریــم و چگونــه بــه کار 

ببندیــم ممکــن اســت نتایــج مختلفــی بگیریــم. 
ــا در خصــوص  ــرن 19 و 20 غربی ه ــه ق ــرار تجرب ــد منتظــر تک ــا نبای ــه م ــت ک ــد گف ــان بای 5ـ در پای
شــکل گیری و توســعه حقــوق اداری باشــیم. بلکــه بایــد راه خــود را رفــت و لــذا تحمیــل تجربــه آنهــا 
بــرای درمــان دردهــای حقــوق اداری در ایــراِن قــرن 21، چــه بســا زمینه ســاز گمراهــی و سرگشــتگی 

ــا الزم و ضــروری اســت.  ــرای م ــد ب ــه ای بی تردی ــد کــه خوشــه چینی از چنیــن تجرب گــردد. هرچن
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The Obstacles and Restrictions of Administra-
tive Law in Iran in the Establishing Process

      
Ayat Mulaee *  

Abstract:
The course Iran’s administrative law is one of the most important courses in the field 
of public law; In a way that without knowing it, graduates of this field will not be able 
enough to present their expertise to the community. This article is with understand-
ing such importance which aims to discuss the most important challenges of this 
course. Therefore, it has answered this question: From the perspective of public law, 
what are the challenges of the Iranian administrative law course? Using the research 
method: descriptive-analytical and in answer to the question, the most important 
results are as follows: First; there are many challenges in localizing the concept of 
administrative law in Iran. Second; the administrative law in Iran has always been 
on the margins of understanding and importance of the jurists. Third; the knowledge 
of “administrative law” has faced many problems, due to the crisis in the relation-
ship between “the administration” with “the society” and “the administration” with “the 
government”. Fourth; for lack of historical understanding of the concept of “admin-
istration” and the rules governing it, the possibility of shaping Iran’s administrative 
law has been challenged. Fifth; due to the mentioned problems, administrative law 
books have not been able to signify the relationship with Iran’s administrative law, as 
a result, these books have been ineffective in solving management problems.
Keywords:Iran’s administrative law, Methodology, The Challenge of the Modern 
State, The Pathology of Administrative Law.
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