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Abstract 

The science of law is bound to examine the state of affairs of each country and to design 

the relations of government agencies with one another and with the people, in order to 

achieve the best conditions for the prosperity and improvement of any civilization. The 

Book of Administrative Law is the work of Bijan Abbasi, one of the last authors in this field 

that tries to explain the basics of administrative law knowledge to researchers and 

practitioners in the six chapters. In this article, through a fair study, review and critique of 

this work, we sought to identify its strengths and weaknesses and to help improve the state 

of administrative law knowledge and consequently improve the administrative structure of 

the country. This book seems to have been written for the general public, as it has not been 

deeply embedded in any of the dimensions, theoretical foundations, administrative 

structures of the Islamic Republic, and the administrative structures of the Islamic Republic 

in comparison with other leading countries in administrative law, and especially for law 

students. It is not useful and can only be a gateway to knowledge of administrative law. 
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 حقوق ادارینقدی بر کتاب 

*غزالهطاهریعطار

**محمدعلیحسنینيک

 چكيده

هاا    بومی هر کشور روابط سازماناوضاع و احوال دانش حقوق موظف است تا با بررسی 
برا  پیشارتت و کافوتایی    وضعیتتا بهترین  طراحی کنددیگر و با مردم  با یکرا دولتی 

کاد  در ایان    لیفأها  تا  اثر بیژن عباسی از آخرین کتاب حقوق ادار حاصل کود. کتاب 
در کش تصل سعی دارد تا مباانی داناش حقاوق ادار  را بارا      مؤلف آن زمینه است که 

و نقاد   رند. در ایان مقالاه باا معالعاهر بررسای     کمندان این رکته تبیین  هگران و عالق پژوهش
و  نایم ت و ضعفِ کفلی و محتوایی آن را کناسایی کاین اثر سعی داکتیم نقاط قوّ ۀصفانمن
تبع آن بهباود سااختار ادار  کشاور ک فای کارد        بهبود اوضاع دانش حقوق ادار  و به  به

یاک   این کتاب برا  مخاطب عام نوکته کد  استر چراکه در هیچ که رسد نظر می باکیم. به
و تعبیا  سااختارها  ادار     رساختارها  ادار  ج هاور  اساالمی   از ابعادر مبانی نظر ر

صاورت ع یا  وارد نشاد  اسات و از      رو در حقوق ادار  به ایران با دیگر کشورها  پیش
تواناد   چناان مفیاد نی ات و تقاط مای      خصوص برا  دانشاوویان حقاوق آن   این زاویه به

 ا  برا  ورود به دانش حقوق ادار  باکد. درواز 

 .حقوق ادار ر سازمانر ادار ر بیژن عباسیر دولت ها: کليدواژه

 
                                                                                              

 م ئول( ۀمدیریتر دانشگا  تهرانر تهرانر ایران )نوی ند ۀاستادیار گرو  مدیریت دولتیر دانشفد *
taheriattar@ut.ac.ir 

 مدیریتر دانشگا  تهرانر تهرانر ایران ۀها  دولتیر دانشفد ارکد مدیریت سازمان کارکناس **
hasani_ali1370@yahoo.com 

 50/35/3111ر تاریخ پذیرش: 31/50/3111تاریخ دریاتت: 

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article distributed 

under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, 

share it with others and Adapt the material for any purpose 

mailto:taheriattar@ut.ac.ir
mailto:taheriattar@ut.ac.ir


 9999بهمن  یازدهم،سال بيستم، شمارة  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   292

 مقدمه .1

  هیئات  ۀکاودر یعنای مو وعا    ترین مفهومی که از آن به ذهن متباادر مای   دولت در رایج
ا  کاه دارد و نقشای کاه     اه یات و جایگاا  ویاژ     ۀحاک ه و کارگزاران ع ومی با ه ا 

و رتاع   رهاا  گ اتر ر تما ین حقاوق و آزاد     عادالت مین رتا ر توساعهر  أتواند در ت می
باه ماهیات و خصالت طبیعای قادرت ه اوار         ها  مردم داکته باکدر باتوجه نیازمند 

گاویی اسات. ایان نگرانای      و گریز از پاسخ بودنر درمعرض خودکامگیر ت ایل به معل 
را  تح یال  ابزارهاا  ززم با   ۀها دارا  ه  یاد آوریم دولت کود که به تر می گا  جد  آن

کاارگیر  اناواع ابزارهاا  اجباارآمیز و حتای       هباا با   اند و اراد  و خواست خود بر مردم
هاا  در اختیاار خاود     دادن آن با اساتفاد  از اناواع رساانه    جلو  پذیرکردن و طبیعی تح ل

 (.3131)هداوند  کنند مقاصد خود را دنبال می
انقاالب کبیار تران اه در ایان     کنایم بعاد از    که ما معالعه می صورتی حقوق ادار  به

ر کشورها را  یاتت. متففاران سیاسای و ادار  ایان    گیدریز  کد و سپس به  کشور پی
حقاوق   ۀوجود آورند و کشاور را برپایا   خواستند یک دولت مت رکز و قو  به کشور می

هاا    ساازمان  دبایا  ر وادار  کنندر چیز  که در عهد استبداد وجود نداکت. برا  این منظ
ت رکاز قادرت    ردیگار  اختیارات قانونی گ ترد  در اختیاار داکاته باکاد. ازساو      ادار 

سیاسی در قعب واحد و در ید یاک کاخی یاا یاک گارو  را مماایر مصاال  ملای و         
سی میاان مراجاع   خواستند قدرت سیا رور می دان تند؛ ازاین دموکراسی و حقوق اتراد می

 (.01: 3111)انصار   گوناگون تق یم کود

 :توان بیان داکت اه یت حقوق ادار  و نظارت قمایی بر دولت میدرباب 

نظاام   ردیگر نظام ادار  بخشی از نظام سیاسی و اجت اعی کشور است؛ ازسو  رسو ازیک
هاا    گاذار  ق ات مه ای از پدیاد      حقوقی نیز یک دانش معیاار  اسات کاه ارزش   

تم ترعی از جامعه اسات  عهد  داردر لذا حقوق ادار  محل التقا  دو سی  اجت اعی را به
 (.13)ه ان: 

ا  از حقوق ع ومی داخلی است کاه قواعاد حااکم بار اداراتر        رکتهرحقوق ادا
هاار روابعشاان باا کارکنانشاان و اکاخاص       هاار رواباط میاان آن    وظایف و اختیارات آن

. این کاخه از حقوق ع اومی حقاوقی   کند را بررسی می ها  ادار  و تعالیت رخصوصی
 .(91: 3110)عباسی  کود امور ادار  کشور وارد مییات ئجز و در اجرایی است

توانناد ساازوکار مه ای بارا  کنتارلر       ها  نهاد  حفومت می چهارچوب»که  ض ن آن
داناش   راهاا   (. این چهاارچوب 399: 3119ترد  )دانایی« و کاهش عوامل ت اد باکند ربررسی

 ند.ک حقوق ادار  تعیین می
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را اما جامعه  رها  قابل مدیریت سروکار دارند رترین سازمانبا دکوا ها مع وزً دولت
جوامع  ۀکنندگان در عرص ترین اقدام ع د  ۀمثاب ها به  ولی دولت .دکن تقط دولت ادار  ن ی

کنناد )پاورعزت     ترین نقش را در م یر رکد یا انحعاط اجت ااعی ایفاا مای    بیش مع وزً
روابط دولت باا قاوا     .ب یار مهم است که این بازیگر مهم کنترل کود ررو ازاین ؛(31 :3131

هاا  دولتای و ماردم بایاد      تر روابط ساازمان  و از ه ه مهم رها  دولتی دیگرر روابط سازمان
حقاوق   رند. از این منظرکور  را حاصل  حداکثر بازدهی و بهر بتواند کفلی تعیین کود تا  به

کنناد  در   ولت و دیگر بازیگران ملی و مردم است نقشی تعیاین روابط د ۀکنند ادار  که تعیین
 پیشرتت و پ رتت یک کشور خواهد داکت.

 ۀزمینا  کاد  در  لیفأدرسای تا   هاا   بادر این مقاله قصد داریم تا با بررسی یفای از کتا  
ابتدا تحقیقای  باید  بار ر حقوق ادار  ک فی به پیشرتت علم حقوق ادار  داکته باکیم. دراین

 لیف آن داکته باکیم.أوم کتاب درسی و اصول تحول مفه
تارین بخاش حیاات بشار       ها  عل ی و تولید آثار و منابع آن زیبااترین و نااتع   تعالیت

هاا  عل ای و    ها  زندگی ضرور  استر بررسای تعالیات    ی تعالیتئاست. اگر بررسی دا
امار اسات کاه    تر  دارد. توجه به ایان   ها ضرورت بیش تالش برا  بهبود اصالح واقعی آن

(. از میاان اناواع   3130ن ایاناد )ملفای    را مای « نقاد و بررسای آثاار عل ای    »ا  به نام  مقوله
و باا نیازهاا     رهدتی مشخیر دقی  ۀها  عل ی نگارش کتاب درسی چون با جامع تعالیت
کناد   چنین مبنا  آموزکی ن لی از خبرگان را تراهم مای  کد  سروکار دارد و هم تعیین ازپیش
تارین   رس تارین و دردسات   رود. کتاب درسای از مهام   ک ار می ها به ترین تعالیت اتتاز باظر
کناد   مناد  را در نظاام تعلایم و تربیات ایفاا مای       ها  آموزکی است که نقاش ارزش  رسانه
 (.3133مهاجر   )اتشار

ها  گوناگون تحصیلی دانشاگاهی نقاش    منابع دروس رکته ۀمنزل کتاب درسی به
 کنناد.  مه ی در تحق  اهداف آموزکی و تربیتی نظام آموزش عالی کشور ایفا می

نای داکاته باکاد و    کود باید مارز  معناایی معیّ   چه در کتاب درسی گنواند  می آن
زاد  و )ناوروز  نی در نظر گرتته کودمحتوا  معیّ برا  هر مفهوم یا اصل یا حیعه

 (.3133رضایی 

 داند: عنصر را برا  طراحی یک کتاب درسی خوب مهم می کشاتشار مهاجر 
تصا یم بصار    طاراح کتااب   سانی: در موارد مشابه در سراسر کتاب درسی بایاد   هم. 3
هاا و حاروف تیترهاا  ترعای و حاروف ماتن در        د. حروف عنوان تصلکنسانی اتخاذ  یک
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گونه طاول ساعر ماتنر طاول ساعر       ه ین .باکد داکته یمشخی و ثابت ۀسراسر کتاب انداز
هار طول سعر تذکرات ویژ ر طول سعر و نیاز کافل کادرهاا و     هار طول سعر ت رین قول نقل

 .ستامشخصی   اه خعوطی که برا  موضوع
 ۀکفل: رعایت منع  بصر  با هدف راحتی خواندن و سهولت کااربرد در درجا  . 9

ها و  پس از آن ضرور  است. قععه ۀبودن در درج نواز  و موزون اول و زیبایی و چشم
ساهولت از ماتن    ها باید به نظر دیدار  تففیک کوند. ت رین باید از امتنوع محتو  اجزا
هاا   هاایی کاه خوانادن آن    مناابع و مخخاذ یاا کتااب     طاور  تشخیی باکند و ه این  قابل

 .کود می توصیه
 .وانندگان کتاب درسی باید پیوسته از موقعیت خود در متن آگا  کاوند دهی: خ سازمان. 1
ا   گوناه  ناد بدانناد. ماتن بایاد باه     ا آن ۀها باید با یک نگا  نام تصلی را که مشامول معالعا   آن

 .دهی کود که پیداکردن اطالعات در آن آسان باکد سازمان
 تای کاود. ایان ع ال     ا  معر مناساب و کای اته  ۀ گونا  عالقه: هر تصل جدید باید به. 1

 .کند معالعه و خواندن کتاب تشوی  می  ۀمخاطب را برا  ادام
حروف: درنظرگرتتن مقیاس مناسب برا  حروف عنوان تصالر عناوان ترعایر     ۀانداز. 0

در کتاب درسای   و ... هار حروف منابع و مخخذ ترر حروف متنر حروف پانوکت عنوان ترعی
 .اه یتی ویژ  دارد

اصعالح باه آن تماا  سافید یاا سافیدخوانی نیاز        بهتما  سفید: تماها  خالی که . 0
اساتراحت چشام    باعا  کاه   بارآن  آرایی ب یار ضرور  اسات و عاالو    گویند در صفحه می
هاار   هار اطاراف عناوان   ند و در موارد  مانند کروع تصلا عناصر بصر   ۀکوندر عامل جلو می

هاار نقاش اساسای در     معلبر بین سعرها و پاراگراف ها  ستون  ۀو تاصل رها  صفحه حاکیه
 .(3133)اتشار مهاجر  دارند ها هدادن صفح سامان

گاو  و روند که امفان گفت کار می ملفی معتقد است که در دروس دانشگاهی الگوهایی به
ا منوار  ها  کنناد و باه تهام اقنااعی موضاوع      و مباحثه را بین استاد و دانشوویان تاراهم مای  

داناش   ۀها  تحقیقی و پژوهشی را برا  توسع ثرند که زمینهؤالگوهایی م رچنین کوند. هم می
و ارتباط او را با مراکز و منابع یادگیر  داخل و خارج تما  آموزکای  کنند یادگیرند  تراهم 
 ؛اهاداف یاادگیر    .3 ۀلفا ؤ. ناوروززاد  و رضاایی نیاز ساه م    (3130)ملفای   برقرار ساازند 

هاا  یاک کتااب     ویژگای  رویفردها  پرورکای را از اهامّ   .1 و ؛ها  اصلی محتوا لفهؤم .9
 .(3133)نوروززاد  و رضایی  ک ارند درسی معلوب برمی
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 معرفی نگارنده .2

دنیاا آماد.    در روستا  گ ل از توابع کهرستان زهیوان به 3101بیژن عباسی زهیوی در سال 
 3133اخذ کارد. در ساال    3113کارکناسی ارکد حقوق ع ومی را از دانشگا  تهران در سال 

عاالی   ۀاز دانشاگا  نانات باا درجا     3130تحصیل عاازم تران اه کاد و در ساال      ۀبرا  ادام
 حقاوق و علاوم سیاسای    ۀعل ی دانشفد  تئعمو هی 3130و از سال االتحصیل گردید.  تارغ

 3لیف کرد  است.أو چندین کتاب در این رکته ت دانشگا  تهران است
 

 معرفی اثر .3

لحاا    اثر بیژن عباسی از آثار خااص حقاوق ادار  اسات کاه از     ادار حقوق کتاب 
 هاا   بادیگار کتا   در مقای اه باا  کاه آن را   داردا   چیدمان محتاوا مختصاات ویاژ    

 کشد. این اثر در عرض کن مشابه( مت ایز می ها  نواکد  با ه ین عنوان )و عن نگاکته
( چهاار مرتباه تودیادچاد کاد  اسات کاه ه این موضاوع         3110تا  3131سال )از 
ا  که در این مقاله موردنقاد   کتاب است. ن خهاین مایه و پرباربودن  گران دهندۀ نشان

بازار کد. ایان اثار    ۀروان 3110قرار خواهد گرتت چاد چهارم است که در بهار سال 
ارات دادگ اتر عرضاه کاد  اسات. در     سو  انتش از 9صفحه 103ن خه و  دوهزاردر 
حقاوق   ۀبر دانشوویان مقعع کارکناسی و کارکناسای ارکاد رکات    کتاب عالو  ۀمقدم

ن کتااب  امندان مخاطب هها  علوم سیاسی و مدیریت و نیز دیگر عالق دانشوویان دور 
اند. این کتاب در کاش تصال و چهاار پیوسات گاردآور  کاد  اسات.         معرتی کد 

اکاخاص حقاوقی ادار  یاا    . 9کلیات حقوق ادار ر . 3ند از: ا تکتاب عبار ها  تصل
حقاوق  . 0ها و اع اال ادار ر   تعالیت. 1مقامات ع ومی محلیر . 1ها  ادار ر  سازمان

  ۀند از: ن ونا ترتیب عبارت نظارت بر ادار . چهار پیوست کتاب هم به. 0و  راستخدامی
  أر  و دو ن وناه  ردساتورالع ل   ناماهر یاک ن وناه    بخاش   هار یاک ن وناه   نامه تصویب

 ع ومی دیوان عدالت ادار . تئهی
هادف کتااب    ۀکتااب را برگزیدناد کاه جامعا    ایان   علات   مقالاه بادین  این نوی ندگان 
دانشاگاهی   ۀیعنای دور  ؛ویژ  مادیریت دولتای اسات    هب رتحصیلی مدیریت ۀدانشوویان رکت

گاران   و منابع تدریس برا  پاژوهش  ها باترتیب کتاب یفی از کت ایشان و بدین ۀکد گذارند 
گشاا و   چاون ایشاان را    کتااب بارا  مخاطباانی هام    ایان   ۀرور بررسای و مداقا   ازاین .است
 رسان خواهد بود. ک ک
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 ت شكلینقاط قوّ .4

توان به تهرست دقی  و ریاز آن اکاار  کارد کاه      کتاب میاین ت کفلی ترین نقاط قوّ از مهم
. ضا ن  کناد  میی  معلب موردنیاز به بهترین کفل یار  خوانند  را برا  پیداکردن آدرس دق

که هر تصل از کتاب به چندین مبح  و هر مبح  به چندین گفتار تق یم کد  است کاه   آن
کارد  اسات. ترکیاب ایان دور یعنای       اپیاد  ان وام معالب کتاب اتزایش این تق یم ۀدرنتیو

اگون ایان امفاان را باه    بند  هر تصل به مباح  و گفتارهاا  گونا   تهرست جزئی و تق یم
سارعت و ساهولت پیادا     دهد که در هر لحظه بتواند موقعیت خود را در کتاب به خوانند  می

 ۀاماا یاک مقدما    رگفتار ندارد کند. این امتیاز بزرگی برا  یک کتاب درسی است. کتاب پیش
و جایگاا  آن   رخوب و کامل برا  یک کتاب درسی که کامل هدف نوی ند ر محتوا  کتاب

کاه قبال از    ضا ن آن  د  اسات. کار گفتار را حل  پیش نبودها  مشابه است نقی  یان کتابم
و حروف اختصار  توضی  داد  کاد    ها تعالم« ها تهرست کوتا  نوکته»مقدمه و در بخش 

که خوانند  را برا  تهام   و هم آن 1کدن متن اصلی کتاب کد  است است که هم باع  کوتا 
تاوان باه ماتن روان و     کند. از دیگر نقااط مثبات کافلی کتااب مای      مین ایی  متن کتاب را 

کتاب بیاان مفااهیم    ۀتهم آن اکار  کرد. گرچه این کتاب تخصصی استر اما هنر نوی ند قابل
ا  از  کاه ذر   کدن کتاب است بادون آن  تهم آن قابل ۀها  ساد  است که نتیو سخت در قالب

 بار تخصصی کتاب کاسته کود.
 

 ف شكلینقاط ضع .5

از  نفاردن  بارد اساتفاد    توان به آن پی ترین نقاط ضعف کتاب که با یک تورق ساد  می از مهم
هاا    گیار  از تصاویر و نگاار     گوناگون بصر  است. بهر  ها  و کفل هار هار جدول ن ودار

کاود.   مندسااز  دانشاوویان در یاادگیر  مای     توان باع ها  درسی  گراتیفی در متن کتاب
زماان   طاور پیوساته و هام    سان را در دو قالب دیادار  و کالمای باه    آموزکی یکها مواد  آن

هاا  متناوع    کناد تاا بتوانناد اطالعاات را از را      ها ک ک می کنند و این امر به آن دریاتت می
مبحا  نخ اتِ   ر خصوص در تصال ساوم   (. این نقیصه به3133بازیابی کنند )اتشار مهاجر 

هاار   مراتاب دولات در اساتان    و سل اله  ردار  داکتاب کاه باه مقاماات ع اومی محلای اکا      
چشام   تار باه   کناد بایش   و روستاها را معرتای مای   رها هار کهرهار ده تان هار بخش کهرستان

مراتاب   توان ت قدرت یاادگیر  خوانناد  را باه    آید. استفاد  از ن ودارها در این بخش می می
مبحا  دوم مشاحون اسات از     ویژ  تصل ساوم  هها  متنوع از کتاب و ب اتزایش دهد. بخش
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کاوند. بارا  مثاال وظاایف      دیگار مقای اه مای    طور مداوم با یک ا  که به کد  اطالعات ارائه
ا  اساتفاد    مقای اه  هاا   و کهردار که اگر نوی ند  از جادول  ردار دارر بخش دارر ترمان استان
 ن ود. به ارتقا  سرعت یادگیر  ک ک کایانی می رکرد می

هر تصل در بخش تهرسات   ۀتوان به رنگ آبی تیترها  اولی نیز می معالب  لحا  رنگ از
کناد. سارتیتر تصال کشام در      اما این رویه تقط تا تصل پنوم ادامه پیدا می .کتاب اکار  کرد

دقتای در   بخش تهرست کتاب با رنگ دیگر  )مشفی( نشان داد  کد  است که نشان از بای 
 ویراستار  کتاب دارد.

بناد  )در   تصولر ج ع ۀتوان به نبود اهداف درسر خالص  ب میاز دیگر نقاط ضعف کتا
درسی )در پایاان هار    ها  باها  مرسوم در کت گیر  پایان هر تصل و در پایان کتاب(ر نتیوه

منابع معالعاتی برا  هر تصالر   نفردن ها  پایانی هر تصلر معرتی  تصل(ر نبود بخش پرسش
کناسای   کتااب  نداکاتن و نیاز   رها  مرساوم  ایهپژوهش در هر تصلر نبود ن  نفردن نهاد پیش

 قو  در پایان هر تصل و در پایان کتاب اکار  کرد.
اکاتبا    باه « خادمات » ۀکل ا  311 ۀصافح  نوکات ها  تایپیر برا  مثاال در پا  وجود غلط

اکاتبا    باه « تارین  تاراوان » ۀکل ا  311 ۀتایپ کد  اسات؛ در پااراگراف اول صافح   « خدمان»
اکاتبا    باه « ماوازین » ۀر پاراگراف آخر کاه کل ا  913 ۀاست؛ در صفحنوکته کد  « تروانترین»
اضاته تایپ کد  اساتر  « در»که بین یک کل ه  933 ۀو نیز صفح رتایپ کد  است« موزاین»

 311 ۀدر صافح « حتای » ۀکل ا  رچناین  کود. هام  باع  کاهش ارزش کار ویراستار کتاب می
 برد. ال میؤستار کتاب را زیر ستایپ کد  است که این مورد نیز دقت کار ویرا« حتا»

 

 ت محتوایینقاط قوّ .6

کاود نیاز    میمنور هرگونه کنش مععوف به یک نیاز است و کنشی که به تولید کتاب درسی 
(. کنشی هام کاه   3130دانشگاهی باکد )ملفی  ۀپاسخ به یفی از نیازها  جامع با هدفباید 

حقاوق و   ۀدانشاوویان رکات   ۀپاسخ به یفی از نیازهاا  جامعا   است بیژن عباسی انوام داد 
 تار  بایش  سات ا  لیف کاد  أها  دیگر  که در این زمینه ت ها  مرتبط است. کتاب دیگر رکته
حقاوق   کلیاات کتااب   ر. مثالًاند نگری تهخاص به حقوق ادار   ۀند و از یک زاویا تخصصی
تر  بر مبانی نظار    انصار  ت رکز بیش هللا اثر ولیو تعبیقی(  رلحا  نظر ر ع لی ادار  )از

یاا بارا  مثاال کتااب      1است. را بررسی کرد تر قوانین داخلی ایران  حقوق ادار  دارد و کم
طور کامال حقاوق ادار  ایاران     عبدالح ید ابوالح د برعفس کتاب انصار ر به حقوق ادار 
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  تر مباح  نظار  و عاام   را بیان کرد  و مواد و بندها  آن را توضی  و کرح داد  است و کم
بیژن عباسی ساعی کارد  اسات     حقوق ادار است. اما کتاب  را بیان کرد علم حقوق ادار  

حقاوق   ۀکه کتاب تقط مختی دانشوویان رکت جایی ند و ازآنکاین موارد توجه  ت امیکه به 
تشافیل  مندان عاام   هو عالق رو طیف مخاطبان آن را دانشوویان علوم سیاسیر مدیریت ی تن

ر گا یدد و کتااب را از  وت بازر  تلقای کا   قاوّ  ۀتواناد یاک نقعا    اندر این خصیصه مای  داد 
ع   است کاه مباحا  متناوع     رد  مت ایز سازد. کتاب ه انند یک اقیانوس  کم هم ها  باکت

کناد.   انداز کلی برا  مخاطاب معارح مای    کد  در دانش حقوق ادار  را در یک چشم معرح
 ایان  کتاباین اندر  دقت و بررسی قرار گرتته که در ه ین زمینه موردهایی  بین کتاب ردرواقع

دانش حقاوق   رۀو تحقی  دربا رمدخلی برا  کروع آکناییر معالعه منزلۀ قابلیت را دارد که به
 ادار  باکد.

توان به نظم مباح  آن اکار  کرد. در تصل اول کلیات حقاوق   ت اثر میاز دیگر نقاط قوّ
. این تصل به سه مبحا  تعریاف حقاوق ادار  و علال ظهاور آنر      عرح کد  استادار  م

ها  مربوط به حقوق ادار ر و منابع حقوق ادار  تق ایم کاد  اسات. تصال      مبانی و نظریه
هاا  ادار  را در ساه مبحا ِ مفهاوم کاخی       دوم کتاب اکخاص حقوقی ادار  یا سازمان

و نظاارت بار اکاخاص     ریهار روابط میان اکخاص حقوقی  حقوق ع اوم  حقوقی و انواع آن
کند. تصل سوم کتاب به مباح  مارتبط باا مقاماات ع اومی      حقوقی  حقوق ع ومی بیان می

محلای اختصاااص داد  کااد  اساات. ایاان تصاال کااامل دو مبحاا  اساات: مبحاا  اول بااه  
هاا    ها  ادار  قدرت مرکز  در محل و مقامات آن و مبح  دوم نیاز باه ساازمان    سازمان

 اکاار  کارد   یاار (   و د  رحل )کوراها  اسالمی محلیر کاهردار  ادار  منتخب مردم در م
بر دو مبح  خدمات ع اومی و   «ها و اع ال ادار  تعالیت»است. تصل چهارم کتاب با عنوان 

 تر با عناوان  هترین تصل کتاب نیز  که طوزنی رپلیس ادار  ت رکز کرد  است. تصل پنوم
 مفهاوم م اتخدم دولات از   . 3ند از: ا رتو در قالب هشت مبح  که عبا «حقوق استخدامی»

ک ول قانون مادیریت خادمات کشاور ر      ۀدامن. 9دیدگا  قانون مدیریت خدمات کشور ر 
هاا  کارکناان    گونه. 1ها  اجراییر  ورود به خدمت و کرایط ع ومی استخدام در دستگا  .1

در دساتگا   خروج کارکنان دولت از خدمت . 0حازت استخدامی کارکنان رس یر . 0دولتر 
حقوق ماردم در ادارات و  . 3و  رحقوق و مزایا  ماد  و غیرماد  کارکنان دولت. 1اجراییر 

تارین ماواد    ترین تصل کتاب است و بیش تفالیف و م ئولیت ادار  کارکنان دولت کاربرد 
قانونی حقوق ادار  ج هور  اسالمی ایران را بیان کارد  اسات. اماا تصال کشام نیاز باه        

مبحا  اول نظاارت بار ادار  توساط نهااد      در ر  اختصااص یاتتاه اسات کاه     نظارت بار ادا 
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مبح  دوم نظارت قماایی بار ادار    در و  بیان کد رسی کل کشور زو سازمان با 5آمبودزمان
هاا قارار دارد کاه     نیز بخش پیوسات  کتاب پایان در. است گرتتهیا دادرسی موردبررسی قرار 

  أو دو ن وناه ر  رهر یاک ن وناه دساتورالع ل   ناما  نامهر یک ن وناه بخاش   ویبصسه ن ونه ت
طورکاه   ن آورد  اسات. ه اان  اع ومی دیاوان عادالت ادار  را بارا  آکانایی مخاطبا      تئهی

باه هادف کتااب از مباحا  نظار        و باتوجه استمشاهد  کدر روند مباح  کتاب منعقی 
بعاد باه    ۀکروع کد ر سپس اکاخاص حقاوقی را موردبررسای قارار داد  اسات. در مرحلا      

 یاست که در کرایط نهاد  ایوادکاد  توساط اکاخاص حقاوق     اکار  کرد قامات ع ومی م
ها  قانونی که توسط آن نهادها و اکخاص بایاد انواام کاوند     د. سپس تعالیتننک تعالیت می
بعاد باه    ۀهاا و اع اال ادار  توضای  داد  اسات. در مرحلا      ب تعالیتلها را در قا و روابط آن
ن دولتای را موردبحا  قارار داد     اتر رتته و حقوق استخدامی و انواع م تخدم سعحی پایین

یک ان اوام در   راست و درپایان نیز نظارت بر اع ال ادار  را بیان کرد  است. به این ترتیب
کود و معالب با نظ ی مشاخی و م اتدل در ذهان     تراگردها  یادگیر  مخاطب ایواد می

 د.ضبط خواهند ک

 

 نقاط ضعف محتوایی .7

کتاب سعی کد  است بح  کاوراها  اساالمی محلای پاس از انقاالب باا        350 ۀدر صفح
تاحشای را در ایان زمیناه      اها  توضی  داد  کاود؛ اماا اکاتبا     موید قرآناستناد به آیاتی از 

استناد کد  است کاه کتااب آدرس   « و کاورهم تی ازمر» ۀکاهدیم. در این ق  ت ابتدا به آی
عباارت بخشای   این که  درحالی ردهد کور  می ۀمبارک ۀسور 13و  10این عبارت را به آیات 

را باه  « و امرهم کورا بینهم»آل ع ران است. در بخش بعد  عبارت   ۀمبارک ۀسور 301 ۀاز آی
 ۀمبارکا  ۀسور 13 ۀبه آی  دهد که از قما این عبارت متعل  آل ع ران آدرس می ۀسور 301 ۀآی

کور  هیچ ارتباطی با بح  کور و مشاورت   ۀمبارک  ۀسور 10 ۀکه آی  ن آنکور  است. ض
 داد  کد  است. ارجاعندارد که در این بخش به آن 

اناد   بار  موباور کاد    دادرسان ادار  تران ه دراین»کتاب بیان کد  است:  301 ۀدر صفح
توجه به ج االت  بدون «. خدمات ع ومی ه تند  ۀها درزمر چه که از دیدگا  آن نظر دهند آن

 قبل و بعدر ساختاربند  این ج له اکتبا  است که نشان از ضعف ویراستار محترم دارد.
ن متفاوتی برا  کتاب ذکر کد  است. این کتااب اگرچاه بارا     اکتاب مخاطب ۀدر مقدم

اماا چاون    رها  غیرحقوق و مخاطبان غیردانشاگاهی ب ایار مفیاد اسات     دانشوویان رکته
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ن اق در دو مقعاع کارکناسای و کارکناسای ارکاد نیاز از مخاطبا      حقاو  ۀدانشوویان رکات 
هاا   مباح  تخصصای باه آن   ۀبرا  ارائرا توان مدعی کد که کتاب ع   ززم  ندر میا کتاب

حقوق باید ع   کاتی را داکاته   ۀندارد. یک کتاب تخصصی حقوقی برا  دانشوویان رکت
ی کتاب رو  یفی از مباحا   کدن آن است. یعن کتاب با ع   کاتی تخصصی ۀباکد. ززم

ر رو  تاریخ حقوق ادار  در ایرانر تاریخ دانش حقاوق  حقوق ادار  ت رکز پیدا کند. مثالً
یا بررسی تعبیقای   رادار ر حقوق ادار  در ج هور  اسالمیر مباح  نظر  حقوق ادار 

لاف محتارم کتااب ساعی داکاته      ؤحقوق ادار  در دو یا چند کشور ت رکز داکته باکد. م
باودن کتااب بارا      آن ساعحی  ۀاین موارد را باا هام انواام دهاد کاه نتیوا       ۀتا ه  است

 ۀکاه ه اناا دانشاوویان رکات     رهدف اصلی کتااب  رحقوق است. درواقع ۀدانشوویان رکت
کاه کتااب از بدعاد     اناد. ضا ن ایان    با این کتاب به ع   دانش خود نیفازود   رستاحقوق 

کتااب   331و  331  اه هر در صفحت. مثالًضعیفی قرار گرتته اس وضعیت کاربرد  نیز در
به مباح  تاریخ حقوق ادار  در ج هور  اسالمی توجه کاد  اسات کاه باا تماا  آن      
بخش از کتاب منعب  نی ت و اثار  جاز خ اتگی ذهنای خوانناد  نخواهاد داکات. در        

کناسای حقاوق ادار  در    لف اقدام باه آسایب  ؤم 391و  353 ها  همورد  دیگر در صفح
کاد قابلیات    ها اگر به میزان کاتی ع   داد  مای  المی کرد  است. این ق  تج هور  اس

ها  ساختار حقاوقی   ضعف»عنوان  باد و وبند  ک داکت که در یک گفتار جداگانه تق یم
تعلای ناه از    وضاعیت ولای در   ؛گاردآور  کاوند  « سی تم ادار  ج هور  اسالمی ایران

 کاهد و نه ع   کاتی را دارد. پژوهان می ها  تفر  دانش گر 
رویفرد  تعبیقای پیادا کارد  اسات و قاوانین       علتها  متعدد و بدون  کتاب در بخش

 رکناد. بارا  مثاال    ادار  ایران را با قوانین ادار  کشورهایی ه انند ژاپن یا تران ه مقای ه می
کاوندگان کاوراها     کننادگان و انتخااب   ط انتخااب و در ذیال بحا  کارای    353 ۀدر صفح

طاور   اسالمی کهر و روستا بدون هیچ دلیل خاصی ناگهان با اتخاذ یک رویفرد تعبیقای ایان  
ساال و باا    چهارگفتنی است که در کشور ژاپن نیز اعما  کوراها برا  مدت »دارد:  بیان می

ساال   90کام   ات نیز باید دستکوند و سن داوطلبان این انتخاب ی انتخاب مین  اکثریت سأر
لف محترم باه ایان   ؤکود که آیا م این تعبی  ن ی علتپژو  هنگام معالعه متوجه  دانش«. باکد

یید قوانین داخلی ما را دارد یا با هدف دیگر  این کاار را کارد  اسات. یاا در     أوسیله قصد ت
ادار  در کشاور   ها  کورا  به بیان ماهیت و ویژگی 135و  151 ها  همثالی دیگر در صفح

و توضایحی   کناد  اکار  میتران ه که یک کورا  مشورتی در ساختار ادار  آن کشور است 
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 علات ها  حقوقی در کشور تران ه وجود این کوراست یاا   پیشرتت علتکود که  داد  ن ی
آن  علات ها بدون بیاان   این تعبی  .ها  قانونی در کشور ما نبود چنین ساختار  است تخعی

و اعتقااد  میاان دو    رها  ترهنگیر سیاسیر اجت ااعیر قاانونی   ون توجه به تفاوتو البته بد
و  313 تاا  301 ۀاز صافح  ن نخواهاد داکات.  اتر مخاطبا  ا  جز سردرگ ی بیش کشور نتیوه
لاف اقادام باه    ؤکاود م  گیار  مای   که بحا  مفهاوم مااهو  خادمت ع اومی پای        درحالی
تقدیر اسات کاه    ۀ. این اقدام نوی ند  کای تکند گویی از ماجرایی در کشور تران ه می داستان

صورت داستان توضی  دهد. اما اگر ماورد  داخلای    کند مباح  نظر  خشک را به سعی می
درگیار    علات  تر بود و هم باه  گر ایرانی توضی  داد  کد  بودر هم جذاب و مبتالبه پژوهش

کاد    آورد  ۀن ونا  خصاوص کاه در   رد. باه بدا  ذهنی خوانند  با ن ونه قدرت درک را باز مای 
صاورت ماداوم قعاع     تفار  مخاطاب باه    ۀمفرر از کل ات تران او  رکات   ۀاستفاد علت به
 آن کاهش ت رکز خواهد بود. ۀکود که نتیو می

 ۀکتااب بحا  درماورد حقاوق ادار  از ه ا     ایان   ۀرویا  که ت گفتیمدر بخش نقاط قوّ
غیرتخصصای خاوب اساتر     ۀنوپا یا خوانند ۀزوایا  م فن است که این روند برا  خوانند

و  119 هاا   هلاف در صافح  ؤا  این روند چندان جذاب نی ت. م گر حرته اما برا  پژوهش
در دیاوان  را گویی را کنار گذاکاته و جزئیاات مراحال دادرسای      طور کلی روند کلی به 111

کند. این تمییر روند چندان برا  یاک کتااب جاذاب نی ات و منتقاد       عدالت ادار  بیان می
 ند.کمتهم « هدتی بی»لف را به ؤهد بود که ممح  خوا

ا  است که از ترکیب دو دانش حقوق ع ومی و علام   مبح  حقوق ادار  بح  پیچید 
لیف أسات و تا  اتار    ا  نیازمند معالعات ع ی  رکته مباح  میان تر بیشآید.  ادار  حاصل می

تفاد  کاود. در بخاش   ها نیز نیازمند آن است که از مناابع زیااد  اسا    یک کتاب در این رکته
هاا نیاز ب ایار     آن تر بیشمنبع استفاد  کد  است که  09از  تقطمنابع پایانی کتاب کاهدیم که 

هاا  قبال از    باه ساال   جز یک منبع متعلا   کتاب به ۀمنابع مورداستفاد ۀه  رند. درواقعا قدی ی
بتاوان تمییراتای    آید که تقط با استفاد  از یک منبع جدیدر نظر ن ی ست. بهااولین چاد کتاب 

 .کناسه( ۀلف کتاب در ه ان صفحؤکلی در کتاب ایواد کرد )طب  ادعا  م
 

 گيری نتيجه .8

حقاوق بیاان کاد  اسات هام       ۀلیف آن هام دانشاوویان رکات   أکتاب هدف از تا  ۀدر مقدم
ن غیردانشاگاهی و عاام. اماا    اها  علوم سیاسای و مادیریت و هام مخاطبا     دانشوویان رکته
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صاورتی   و بیان معالب باه  ربند ر نگارش مباح  پیشین آوردیمر روش تصلطورکه در  ه ان
است که برا  مخاطب عام و تاحدود  دانشوویان مدیریت و علوم سیاسی مناساب اسات؛   

 ۀتوکا  ستر از این کتااب احت اازً  احقوق  ۀکه ه انا دانشوویان رکت راما هدف اصلی کتاب
هاا نی ات. ماتن     نیازهاا  تخصصای آن  گاو    خاصی برنخواهند داکت؛ چراکه کتاب پاسخ
بار معالعه بتوان به ع ا    ا  است که با یک گونه کتاب روان است و سبک چیدمان کل ات به

نه مباح  نظار    .صورت تخصصی وارد نشد  است ا  به برد؛ اما کتاب در هیچ زمینه آن پی
یاا چناد   دانش حقوق ادار ر نه ساختار حقاوق ادار  ج هاور  اساالمی و ناه تعبیا  دو      

هاا بخشای در کتااب     ساختار حقوق ادار  در کشورها  گوناگون. از هرکدام از ایان زمیناه  
اماا   رورود  برا  داناش حقاوق ادار  کارد  اسات     ۀآورد  کد  است که آن را مانند درواز

 تخصصی نی ت.
 

 نهادهای کاربردی پيش

نهادهاا    پایش باه ماوارد ذکرکاد  در بنادها  پیشاین       کود باتوجاه  در این بخش تالش می
 کاربرد  منبع  از نقد کتاب مدنظر ارائه کوند:

هدف مشخصی بارا  کتااب در نظار     ۀد و سعی کود جامعوک  باید هدف کتاب خرد .3
و سابک نگاارش کتااب     هاا  هدف در سااختار تصال   ۀبه آن جامع گرتته کود. سپس باتوجه

د کتااب از  بایا  رسات اگاران تخصصای    پاژوهش  هادف   ۀتمییراتی حاصل کود. اگار جامعا  
 ۀتر کود و اگر جامعا  مشخی ع ی  ۀو در یک زمین بگیردتاصله « جاگویی ه ه»گویی و  کلی
ن ابت   کنناد  ه انناد بیاان باه     هاا  ک ال   بخش رکوند اتراد غیرتخصصی انتخاب می هدف 

غیرتخصصای   ۀتار کاود تاا خوانناد     مفصل ساختار حقوقی کشورها  دیگر )تران ه( کوتاا  
 ب اند.مند باقی  هعالق
که چاه   باید رتع کود. ض ن این تایپی که در متن مقاله آمد  است نیز حت اً  اه اکتبا  .9

لیف و نگاارش در ایان   أتا  ۀترر ززم است که کیو تر کود و چه غیرتخصصی کتاب تخصصی
ها و ابزارها  جدید نگارش کتاب درسی )ه انناد   و سعی کود تا از اسلوب ندکتاب تمییر ک

 ع ل بیاید. نیز حداکثر استفاد  به ...( و ردارهار ن وها جدول
د و باا  نمحترم در ابتدا  هر تصل هدف آن را مشخی ک ۀکود تا نوی ند نهاد می پیش .1
درسی ذهن خوانند  را برا  تهم متن هار   ها  باابتدایی مرسوم در دیگر کت ها  الؤطرح س

 ند.کتصل آماد  
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برا  سنوش میازان یاادگیر  مخاطاب     هایی الؤدر پایان هر تصل نیز بهتر است تا س .1
 طرح کود.

چنین منابع معتبر مربوط باه موضاوع کاه در کتااب اساتفاد        اگر منابع هر تصل و هم .0
باا   راند در پایان ه ان تصل آورد  کوندر ب یار مناساب خواهاد باود. باه ایان ترتیاب       نشد 

گر ک اک کاایانی    مخاطب پژوهشزبان به  زبان و غیرتارسی معرتی منابع معتبر و مهم تارسی
 خواهد کد.

 

 ها نوشت پی
 

 <http://cafehoghough.com/59895>آدرس حقاوق باه    گا  کاتاه  طور کامل از وب معالب این بخش به3. 
 اخذ کد  است.

صفحه بود  است. در چاد چهارم و با بازنگر  کامل معاالبی باه کتااب اتازود       133چاد اولیۀ 9. 
 ها  آن اتزود  است. کد  است که بر تعداد صفحه

ت؛ اکار  کد  اسا « قانون مدیریت خدمات کشور »مثالًر کاید در کل کتاب بیش از صد مرتبه به 1. 
از حوام کلای کتااب کاساته اسات.      « ق م خ ک»کفل  کردن این به اما نوی ندۀ محترم با خالصه

نیاز  « قانون رسیدگی به تخلفاات ادار  »ر و «قانون دیوان عدالت ادار »ر «قانون استخدام کشور »
  ها  انگلی ی و تران و  نیز به ه این طریا   اند. البته تعداد  از عبارت به ه ین کفل کوتا  کد 

 اغ اض است. ترند و قابل ها  تارسی ب یار کم اندر اما در مقای ه با عبارت مخفف کد 

تصل چهارم کتاب کامالً به حقوق ادار  در ج هور  اسالمی ایران اختصاص یاتته اسات. دقات   1. 
باه  « تار   کام »میازان   کود که در متن مقاله و درمقام مقای ه بیان کد  است که کتاب انصاار  باه  

 دار  ایران توجه کرد  است.حقوق ا

صد ساال اسات   ا  سوئد  )اسفاندیناو ( دارد و حدود یک ریشه  (ombudsman)آمبودزمان ۀواژ0. 
 کود. استفاد  می «مبارز  با ت اد»و آتریقا برا  بیان مفهوم  رکه در اروپار آمریفار آسیا

 

 نامه کتاب

 قرآن کریم

 ر تهران: میزان.لحا  نظر ر ع لی و تعبیقی ادار  ازکلیات حقوق ر (3111) هللا انصار ر ولی
ر «ثر آموزکای ؤما  ۀعناوان یاک رساان    درآمد  بر طراحی کتاب درسی باه » ر(3133اتشار مهاجرر کامران )

 .319ر ش کتاب ما  هنر نامۀ ما 
 ر تهران: س ت.ها  مدیریت دولتی در ایران چالشر (3119تردر ح ن ) دانایی
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 ر تهران: دادگ تر.حقوق ادار  ر(3110عباسیر بیژن )
 .31ر ش سخن س تر «مبانی و معیارها  نقد کتاب درسی دانشگاهی» ر(3130ملفیر ح ین )
 ۀناما  ر دوتصال «ها و الزامات کتاب درسی دانشاگاهی  بای ت پیش» ر(3133رضایی ) و ندا نوروززاد ر رضا

 .91ر ش عیار پژوهش در علوم ان انی
حقاوق   ۀقمایی: تحلیل مفهومی تحوزت اساسی )طرحی بارا  توساع   نظارت» ر(3131هداوندر مهد  )
 .1 ر شحقوق اساسی ۀنام نظارت قمایی(ر دوتصل  ادار  و ارتقا

 


