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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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نقدی بر کتاب حقوق اداری
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چكيده
دانش حقوق موظف است تا با بررسی اوضاع و احوال بومی هر کشور روابط سازمانهاا
دولتی را با یکدیگر و با مردم طراحی کند تا بهترین وضعیت برا پیشارتت و کافوتایی
حاصل کود .کتاب حقوق ادار اثر بیژن عباسی از آخرین کتابها تاألیفکاد در ایان
زمینه است که مؤلف آن در کش تصل سعی دارد تا مباانی داناش حقاوق ادار را بارا
پژوهشگران و عالقهمندان این رکته تبیین کند .در ایان مقالاه باا معالعاهر بررسایر و نقاد
منصفانۀ این اثر سعی داکتیم نقاط قوّت و ضعفِ کفلی و محتوایی آن را کناسایی کنایم و
به بهبود اوضاع دانش حقوق ادار و بهتبع آن بهباود سااختار ادار کشاور ک فای کارد
باکیم .بهنظر میرسد که این کتاب برا مخاطب عام نوکته کد استر چراکه در هیچیاک
از ابعادر مبانی نظر ر ساختارها ادار ج هاور اساالمیر و تعبیا سااختارها ادار
ایران با دیگر کشورها پیشرو در حقوق ادار بهصاورت ع یا وارد نشاد اسات و از
این زاویه بهخصوص برا دانشاوویان حقاوق آنچناان مفیاد نی ات و تقاط مایتواناد
درواز ا برا ورود به دانش حقوق ادار باکد.
کليدواژهها :حقوق ادار ر سازمانر ادار ر بیژن عباسیر دولت.
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 .1مقدمه
دولت در رایجترین مفهومی که از آن به ذهن متباادر مایکاودر یعنای مو وعاۀ هیئات
حاک ه و کارگزاران ع ومی با ه اۀ اه یات و جایگاا ویاژ ا کاه دارد و نقشای کاه
میتواند در تأمین رتا ر توساعهر عادالتگ اتر ر تما ین حقاوق و آزاد هاار و رتاع
نیازمند ها مردم داکته باکدر باتوجهباه ماهیات و خصالت طبیعای قادرت ه اوار
درمعرض خودکامگیر ت ایل به معل بودنر و گریز از پاسخگاویی اسات .ایان نگرانای
آنگا جد تر میکود که بهیاد آوریم دولتها دارا ه ۀ ابزارهاا ززم بارا تح یال
اراد و خواست خود بر مردماند و باا باهکاارگیر اناواع ابزارهاا اجباارآمیز و حتای
تح لپذیرکردن و طبیعیجلو دادن آن با اساتفاد از اناواع رساانههاا در اختیاار خاود
مقاصد خود را دنبال میکنند (هداوند .)3131
حقوق ادار بهصورتیکه ما معالعه میکنایم بعاد از انقاالب کبیار تران اه در ایان
کشور پیریز کد و سپس به دیگر کشورها را یاتت .متففاران سیاسای و ادار ایان
کشور میخواستند یک دولت مت رکز و قو بهوجود آورند و کشاور را برپایاۀ حقاوق
ادار کنندر چیز که در عهد استبداد وجود نداکت .برا این منظور بایاد ساازمانهاا
ادار اختیارات قانونی گ ترد در اختیاار داکاته باکاد .ازساو دیگارر ت رکاز قادرت
سیاسی در قعب واحد و در ید یاک کاخی یاا یاک گارو را مماایر مصاال ملای و
دموکراسی و حقوق اتراد میدان تند؛ ازاینرور میخواستند قدرت سیاسی میاان مراجاع
گوناگون تق یم کود (انصار .)01 :3111

درباب اه یت حقوق ادار و نظارت قمایی بر دولت میتوان بیان داکت:
ازیکسور نظام ادار بخشی از نظام سیاسی و اجت اعی کشور است؛ ازسو دیگرر نظاام
حقوقی نیز یک دانش معیاار اسات کاه ارزشگاذار ق ات مه ای از پدیاد هاا
اجت اعی را بهعهد داردر لذا حقوق ادار محل التقا دو سی تم ترعی از جامعه اسات
(ه ان.)13 :
حقوق ادار رکتها از حقوق ع ومی داخلی است کاه قواعاد حااکم بار اداراتر
وظایف و اختیارات آنهاار رواباط میاان آنهاار روابعشاان باا کارکنانشاان و اکاخاص
خصوصیر و تعالیتها ادار را بررسی میکند .این کاخه از حقوق ع اومی حقاوقی
اجرایی است و در جزئیات امور ادار کشور وارد میکود (عباسی .)91 :3110

ض ن آنکه «چهارچوبها نهاد حفومت میتوانناد ساازوکار مه ای بارا کنتارلر
بررسیر و کاهش عوامل ت اد باکند» (داناییترد  .)399 :3119این چهاارچوبهاا را داناش
حقوق ادار تعیین میکند.
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دولتها مع وزً با دکوارترین سازمانها قابل مدیریت سروکار دارندر اما جامعه را
تقط دولت ادار ن یکند .ولی دولتها بهمثابۀ ع د ترین اقدامکنندگان در عرصۀ جوامع
مع وزً بیشترین نقش را در م یر رکد یا انحعاط اجت ااعی ایفاا مایکنناد (پاورعزت
)31 :3131؛ ازاینرور ب یار مهم است که این بازیگر مهم کنترل کود .روابط دولت باا قاوا
دیگرر روابط سازمانها دولتیر و از ه ه مهمتر روابط ساازمانهاا دولتای و ماردم بایاد
بهکفلی تعیین کود تا بتواند حداکثر بازدهی و بهر ور را حاصل کند .از این منظرر حقاوق
ادار که تعیینکنندۀ روابط دولت و دیگر بازیگران ملی و مردم است نقشی تعیاینکنناد در
پیشرتت و پ رتت یک کشور خواهد داکت.
در این مقاله قصد داریم تا با بررسی یفای از کتاابهاا درسای تاألیفکاد در زمیناۀ
حقوق ادار ک فی به پیشرتت علم حقوق ادار داکته باکیم .دراینبار ر باید ابتدا تحقیقای
حول مفهوم کتاب درسی و اصول تألیف آن داکته باکیم.
تعالیتها عل ی و تولید آثار و منابع آن زیبااترین و نااتعتارین بخاش حیاات بشار
است .اگر بررسی دائ ی تعالیتها زندگی ضرور استر بررسای تعالیاتهاا عل ای و
تالش برا بهبود اصالح واقعی آنها ضرورت بیشتر دارد .توجه به ایان امار اسات کاه
مقولها به نام «نقاد و بررسای آثاار عل ای» را ماین ایاناد (ملفای  .)3130از میاان اناواع
تعالیتها عل ی نگارش کتاب درسی چون با جامعۀ هدتی مشخیر دقی ر و باا نیازهاا
ازپیشتعیینکد سروکار دارد و همچنین مبنا آموزکی ن لی از خبرگان را تراهم مایکناد
از باظراتتترین تعالیتها بهک ار میرود .کتاب درسای از مهامتارین و دردساترستارین
رسانهها آموزکی است که نقاش ارزشمناد را در نظاام تعلایم و تربیات ایفاا مایکناد
(اتشار مهاجر .)3133
کتاب درسی بهمنزلۀ منابع دروس رکته ها گوناگون تحصیلی دانشاگاهی نقاش
مه ی در تحق اهداف آموزکی و تربیتی نظام آموزش عالی کشور ایفا میکنناد.
آن چه در کتاب درسی گنواند می کود باید مارز معناایی معیّنای داکاته باکاد و
برا هر مفهوم یا اصل یا حیعه محتوا معیّنی در نظر گرتته کود (ناوروززاد و
رضایی .)3133

اتشار مهاجر کش عنصر را برا طراحی یک کتاب درسی خوب مهم میداند:
 .3همسانی :در موارد مشابه در سراسر کتاب درسی بایاد طاراح کتااب تصا یم بصار
یکسانی اتخاذ کند .حروف عنوان تصلهاا و حاروف تیترهاا ترعای و حاروف ماتن در
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سراسر کتاب اندازۀ مشخی و ثابتی داکته باکد .ه ینگونه طاول ساعر ماتنر طاول ساعر
نقلقولهار طول سعر ت رینهار طول سعر تذکرات ویژ ر طول سعر و نیاز کافل کادرهاا و
خعوطی که برا موضوعها مشخصی است.
 .9کفل :رعایت منع بصر با هدف راحتی خواندن و سهولت کااربرد در درجاۀ
اول و زیبایی و چشمنواز و موزونبودن در درجۀ پس از آن ضرور است .قععهها و
اجزا متنوع محتوا باید از نظر دیدار تففیک کوند .ت رینها باید بهساهولت از ماتن
قابلتشخیی باکند و ه اینطاور مناابع و مخخاذ یاا کتاابهاایی کاه خوانادن آنهاا
توصیه میکود.
 .1سازماندهی :خوانندگان کتاب درسی باید پیوسته از موقعیت خود در متن آگا کاوند.
آنها باید با یک نگا نام تصلی را که مشامول معالعاۀ آناناد بدانناد .ماتن بایاد باهگوناها
سازماندهی کود که پیداکردن اطالعات در آن آسان باکد.
 .1عالقه :هر تصل جدید باید بهگوناۀ مناساب و کای اتها معرتای کاود .ایان ع ال
مخاطب را برا ادامۀ معالعه و خواندن کتاب تشوی میکند.
 .0اندازۀ حروف :درنظرگرتتن مقیاس مناسب برا حروف عنوان تصالر عناوان ترعایر
عنوان ترعیترر حروف متنر حروف پانوکتهار حروف منابع و مخخذ و  ...در کتاب درسای
اه یتی ویژ دارد.
 .0تما سفید :تماها خالی که بهاصعالح باه آن تماا سافید یاا سافیدخوانی نیاز
میگویند در صفحهآرایی ب یار ضرور اسات و عاالو بارآنکاه باعا اساتراحت چشام
میکوندر عامل جلوۀ عناصر بصر اند و در موارد مانند کروع تصلهار اطاراف عناوانهاار
حاکیهها صفحهر و تاصلۀ ستونها معلبر بین سعرها و پاراگرافهاار نقاش اساسای در
ساماندادن صفحهها دارند (اتشار مهاجر .)3133
ملفی معتقد است که در دروس دانشگاهی الگوهایی بهکار میروند که امفان گفتوگاو
و مباحثه را بین استاد و دانشوویان تاراهم مایکنناد و باه تهام اقنااعی موضاوعهاا منوار
میکوند .همچنینر الگوهایی مؤثرند که زمینهها تحقیقی و پژوهشی را برا توسعۀ داناش
یادگیرند تراهم کنند و ارتباط او را با مراکز و منابع یادگیر داخل و خارج تما آموزکای
برقرار ساازند (ملفای  .)3130ناوروززاد و رضاایی نیاز ساه مؤلفاۀ  .3اهاداف یاادگیر ؛
 .9مؤلفهها اصلی محتوا؛ و  .1رویفردها پرورکای را از اهامّ ویژگایهاا یاک کتااب
درسی معلوب برمیک ارند (نوروززاد و رضایی .)3133
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 .2معرفی نگارنده
بیژن عباسی زهیوی در سال  3101در روستا گ ل از توابع کهرستان زهیوان بهدنیاا آماد.
کارکناسی ارکد حقوق ع ومی را از دانشگا تهران در سال  3113اخذ کارد .در ساال 3133
برا ادامۀ تحصیل عاازم تران اه کاد و در ساال  3130از دانشاگا نانات باا درجاۀ عاالی
تارغالتحصیل گردید .او از سال  3130عمو هیئت عل ی دانشفدۀ حقاوق و علاوم سیاسای
3
دانشگا تهران است و چندین کتاب در این رکته تألیف کرد است.

 .3معرفی اثر
کتاب حقوق ادار اثر بیژن عباسی از آثار خااص حقاوق ادار اسات کاه از لحاا
چیدمان محتاوا مختصاات ویاژ ا دارد کاه آن را در مقای اه باا دیگار کتااب هاا
نگاکته کد با ه ین عنوان (و عنوانها مشابه) مت ایز میکند .این اثر در عرض کش
سال (از  3131تا  ) 3110چهاار مرتباه تودیادچاد کاد اسات کاه ه این موضاوع
نشان دهندۀ گران مایه و پرباربودن این کتاب است .ن خه ا که در این مقاله موردنقاد
قرار خواهد گرتت چاد چهارم است که در بهار سال  3110روانۀ بازار کد .ایان اثار
در دوهزار ن خه و  103صفحه 9از سو انتش ارات دادگ اتر عرضاه کاد اسات .در
مقدمۀ کتاب عالو بر دانشوویان مقعع کارکناسی و کارکناسای ارکاد رکاتۀ حقاوق
دانشوویان دور ها علوم سیاسی و مدیریت و نیز دیگر عالقهمندان مخاطبان کتااب
معرتی کد اند .این کتاب در کاش تصال و چهاار پیوسات گاردآور کاد اسات.
تصل ها کتاب عبارتاند از .3 :کلیات حقوق ادار ر  .9اکاخاص حقاوقی ادار یاا
سازمان ها ادار ر  .1مقامات ع ومی محلیر  .1تعالیت ها و اع اال ادار ر  .0حقاوق
استخدامیر و  .0نظارت بر ادار  .چهار پیوست کتاب هم بهترتیب عبارتاند از :ن ونۀ
تصویبنامه هار یاک ن وناه بخاش ناماهر یاک ن وناه دساتورالع لر و دو ن وناه رأ
هیئت ع ومی دیوان عدالت ادار .
نوی ندگان این مقالاه بادین علات ایان کتااب را برگزیدناد کاه جامعاۀ هادف کتااب
دانشوویان رکتۀ تحصیلی مدیریتر بهویژ مادیریت دولتای اسات؛ یعنای دورۀ دانشاگاهی
گذارند کدۀ ایشان و بدینترتیب کتاب یفی از کتابها و منابع تدریس برا پاژوهشگاران
است .ازاینرور بررسای و مداقاۀ ایان کتااب بارا مخاطباانی هامچاون ایشاان را گشاا و
ک کرسان خواهد بود.
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 .4نقاط قوّت شكلی
از مهمترین نقاط قوّت کفلی این کتاب میتوان به تهرست دقی و ریاز آن اکاار کارد کاه
خوانند را برا پیداکردن آدرس دقی معلب موردنیاز به بهترین کفل یار میکناد .ضا ن
آنکه هر تصل از کتاب به چندین مبح و هر مبح به چندین گفتار تق یم کد است کاه
درنتیوۀ این تق یم ان وام معالب کتاب اتزایش پیادا کارد اسات .ترکیاب ایان دور یعنای
تهرست جزئی و تق یمبند هر تصل به مباح و گفتارهاا گونااگون ایان امفاان را باه
خوانند میدهد که در هر لحظه بتواند موقعیت خود را در کتاب بهسارعت و ساهولت پیادا
کند .این امتیاز بزرگی برا یک کتاب درسی است .کتاب پیشگفتار نداردر اماا یاک مقدماۀ
خوب و کامل برا یک کتاب درسی که کامل هدف نوی ند ر محتوا کتابر و جایگاا آن
میان کتابها مشابه است نقی نبود پیشگفتار را حل کارد اسات .ضا ن آنکاه قبال از
مقدمه و در بخش «تهرست کوتا نوکتهها» عالمتها و حروف اختصار توضی داد کاد
است که هم باع کوتا کدن متن اصلی کتاب کد است 1و هم آنکه خوانند را برا تهام
متن کتاب را ن ایی میکند .از دیگر نقااط مثبات کافلی کتااب مایتاوان باه ماتن روان و
قابلتهم آن اکار کرد .گرچه این کتاب تخصصی استر اما هنر نوی ندۀ کتاب بیاان مفااهیم
سخت در قالبها ساد است که نتیوۀ آن قابلتهمکدن کتاب است بادون آنکاه ذر ا از
بار تخصصی کتاب کاسته کود.

 .5نقاط ضعف شكلی
از مهمترین نقاط ضعف کتاب که با یک تورق ساد میتوان به آن پیبارد اساتفاد نفاردن از
ن ودارهار جدولهار و کفلها گوناگون بصر است .بهر گیار از تصاویر و نگاار هاا
گراتیفی در متن کتابها درسی باع توانمندسااز دانشاوویان در یاادگیر مایکاود.
آنها مواد آموزکی یکسان را در دو قالب دیادار و کالمای باهطاور پیوساته و هامزماان
دریاتت میکنند و این امر به آنها ک ک میکناد تاا بتوانناد اطالعاات را از را هاا متناوع
بازیابی کنند (اتشار مهاجر  .)3133این نقیصه بهخصوص در تصال ساومر مبحا نخ اتِ
کتاب کاه باه مقاماات ع اومی محلای اکاار دارد و سل الهمراتاب دولات در اساتانهاار
کهرستانهار بخشهار کهرهار ده تانهار و روستاها را معرتای مایکناد بایشتار باهچشام
میآید .استفاد از ن ودارها در این بخش میتوان ت قدرت یاادگیر خوانناد را باهمراتاب
اتزایش دهد .بخشها متنوع از کتاب و بهویژ تصل ساوم مبحا دوم مشاحون اسات از
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اطالعات ارائهکد ا که بهطور مداوم با یکدیگار مقای اه مایکاوند .بارا مثاال وظاایف
استاندارر ترماندارر بخشدارر و کهردار که اگر نوی ند از جادولهاا مقای اها اساتفاد
میکردر به ارتقا سرعت یادگیر ک ک کایانی مین ود.
از لحا رنگ معالب نیز میتوان به رنگ آبی تیترها اولیۀ هر تصل در بخش تهرسات
کتاب اکار کرد .اما این رویه تقط تا تصل پنوم ادامه پیدا میکناد .سارتیتر تصال کشام در
بخش تهرست کتاب با رنگ دیگر (مشفی) نشان داد کد است که نشان از بایدقتای در
ویراستار کتاب دارد.
از دیگر نقاط ضعف کتاب میتوان به نبود اهداف درسر خالصۀ تصولر ج عبناد (در
پایان هر تصل و در پایان کتاب)ر نتیوهگیر ها مرسوم در کتابها درسی (در پایاان هار
تصل)ر نبود بخش پرسشها پایانی هر تصلر معرتینفردن منابع معالعاتی برا هر تصالر
پیشنهادنفردن پژوهش در هر تصلر نبود ن ایهها مرساومر و نیاز نداکاتن کتاابکناسای
قو در پایان هر تصل و در پایان کتاب اکار کرد.
وجود غلطها تایپیر برا مثاال در پانوکات صافحۀ  311کل اۀ «خادمات» باهاکاتبا
«خدمان» تایپ کد اسات؛ در پااراگراف اول صافحۀ  311کل اۀ «تاراوانتارین» باهاکاتبا
«تروانترین» نوکته کد است؛ در صفحۀ 913ر پاراگراف آخر کاه کل اۀ «ماوازین» باهاکاتبا
«موزاین» تایپ کد استر و نیز صفحۀ  933که بین یک کل ه «در» اضاته تایپ کد اساتر
باع کاهش ارزش کار ویراستار کتاب میکود .هامچناینر کل اۀ «حتای» در صافحۀ 311
«حتا» تایپ کد است که این مورد نیز دقت کار ویراستار کتاب را زیر سؤال میبرد.

 .6نقاط قوّت محتوایی
هرگونه کنش مععوف به یک نیاز است و کنشی که به تولید کتاب درسی منور میکاود نیاز
باید با هدف پاسخ به یفی از نیازها جامعۀ دانشگاهی باکد (ملفی  .)3130کنشی هام کاه
بیژن عباسی انوام داد است پاسخ به یفی از نیازهاا جامعاۀ دانشاوویان رکاتۀ حقاوق و
دیگر رکتهها مرتبط است .کتابها دیگر که در این زمینه تألیف کاد اسات بایشتار
تخصصیاند و از یک زاویۀ خاص به حقوق ادار نگری تهاند .مثالًر کتااب کلیاات حقاوق
ادار (از لحا نظر ر ع لیر و تعبیقی) اثر ولیاهلل انصار ت رکز بیشتر بر مبانی نظار
حقوق ادار دارد و کمتر قوانین داخلی ایران را بررسی کرد است 1.یاا بارا مثاال کتااب
حقوق ادار عبدالح ید ابوالح د برعفس کتاب انصار ر بهطور کامال حقاوق ادار ایاران
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را بیان کرد و مواد و بندها آن را توضی و کرح داد است و کمتر مباح نظار و عاام
علم حقوق ادار را بیان کرد است .اما کتاب حقوق ادار بیژن عباسی ساعی کارد اسات
که به ت امی این موارد توجه کند و ازآنجاییکه کتاب تقط مختی دانشوویان رکتۀ حقاوق
نی ت و طیف مخاطبان آن را دانشوویان علوم سیاسیر مدیریتر و عالقهمندان عاام تشافیل
داد اندر این خصیصه مایتواناد یاک نقعاۀ قاوّت بازر تلقای کاود و کتااب را از دیگار
کتابها همرد مت ایز سازد .کتاب ه انند یک اقیانوس کمع است کاه مباحا متناوع
معرحکد در دانش حقوق ادار را در یک چشمانداز کلی برا مخاطاب معارح مایکناد.
درواقعر بین کتابهایی که در ه ین زمینه مورد دقت و بررسی قرار گرتتهاندر این کتاب ایان
قابلیت را دارد که بهمنزلۀ مدخلی برا کروع آکناییر معالعهر و تحقی دربارۀ دانش حقاوق
ادار باکد.
از دیگر نقاط قوّت اثر میتوان به نظم مباح آن اکار کرد .در تصل اول کلیات حقاوق
ادار معرح کد است .این تصل به سه مبحا تعریاف حقاوق ادار و علال ظهاور آنر
مبانی و نظریهها مربوط به حقوق ادار ر و منابع حقوق ادار تق ایم کاد اسات .تصال
دوم کتاب اکخاص حقوقی ادار یا سازمانهاا ادار را در ساه مبحا ِ مفهاوم کاخی
حقوقی و انواع آنهار روابط میان اکخاص حقوقی حقوق ع اومیر و نظاارت بار اکاخاص
حقوقی حقوق ع ومی بیان میکند .تصل سوم کتاب به مباح مارتبط باا مقاماات ع اومی
محلای اختصاااص داد کااد اساات .ایاان تصاال کااامل دو مبحا اساات :مبحا اول بااه
سازمانها ادار قدرت مرکز در محل و مقامات آن و مبح دوم نیاز باه ساازمانهاا
ادار منتخب مردم در محل (کوراها اسالمی محلیر کاهردار ر و د یاار ) اکاار کارد
است .تصل چهارم کتاب با عنوان «تعالیتها و اع ال ادار » بر دو مبح خدمات ع اومی و
پلیس ادار ت رکز کرد است .تصل پنومر که طوزنیترین تصل کتاب نیز ه تر با عناوان
«حقوق استخدامی» و در قالب هشت مبح که عبارتاند از .3 :مفهاوم م اتخدم دولات از
دیدگا قانون مدیریت خدمات کشور ر  .9دامنۀ ک ول قانون مادیریت خادمات کشاور ر
 .1ورود به خدمت و کرایط ع ومی استخدام در دستگا ها اجراییر  .1گونههاا کارکناان
دولتر  .0حازت استخدامی کارکنان رس یر  .0خروج کارکنان دولت از خدمت در دساتگا
اجراییر  .1حقوق و مزایا ماد و غیرماد کارکنان دولتر و  .3حقوق ماردم در ادارات و
تفالیف و م ئولیت ادار کارکنان دولت کاربرد ترین تصل کتاب است و بیشتارین ماواد
قانونی حقوق ادار ج هور اسالمی ایران را بیان کارد اسات .اماا تصال کشام نیاز باه
نظارت بار ادار اختصااص یاتتاه اسات کاه در مبحا اول نظاارت بار ادار توساط نهااد
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آمبودزمان 5و سازمان بازرسی کل کشور بیان کد و در مبح دوم نظارت قماایی بار ادار
یا دادرسی موردبررسی قرار گرتته است .در پایان کتاب نیز بخش پیوساتهاا قارار دارد کاه
سه ن ونه تصویبنامهر یک ن وناه بخاشناماهر یاک ن وناه دساتورالع لر و دو ن وناه رأ
هیئتع ومی دیاوان عادالت ادار را بارا آکانایی مخاطباان آورد اسات .ه اانطورکاه
مشاهد کدر روند مباح کتاب منعقی است و باتوجهباه هادف کتااب از مباحا نظار
کروع کد ر سپس اکاخاص حقاوقی را موردبررسای قارار داد اسات .در مرحلاۀ بعاد باه
مقامات ع ومی اکار کرد است که در کرایط نهاد ایوادکاد توساط اکاخاص حقاوقی
تعالیت میکنند .سپس تعالیتها قانونی که توسط آن نهادها و اکخاص بایاد انواام کاوند
و روابط آنها را در قالب تعالیتهاا و اع اال ادار توضای داد اسات .در مرحلاۀ بعاد باه
سعحی پایینتر رتته و حقوق استخدامی و انواع م تخدمان دولتای را موردبحا قارار داد
است و درپایان نیز نظارت بر اع ال ادار را بیان کرد است .به این ترتیبر یک ان اوام در
تراگردها یادگیر مخاطب ایواد میکود و معالب با نظ ی مشاخی و م اتدل در ذهان
ضبط خواهند کد.

 .7نقاط ضعف محتوایی
در صفحۀ  350کتاب سعی کد است بح کاوراها اساالمی محلای پاس از انقاالب باا
استناد به آیاتی از قرآن موید توضی داد کاود؛ اماا اکاتبا هاا تاحشای را در ایان زمیناه
کاهدیم .در این ق ت ابتدا به آیۀ «و کاورهم تی ازمر» استناد کد است کاه کتااب آدرس
این عبارت را به آیات  10و  13سورۀ مبارکۀ کور میدهدر درحالیکه این عباارت بخشای
از آیۀ  301سورۀ مبارکۀ آل ع ران است .در بخش بعد عبارت «و امرهم کورا بینهم» را باه
آیۀ  301سورۀ آل ع ران آدرس میدهد که از قما این عبارت متعل به آیۀ  13سورۀ مبارکاۀ
کور است .ض ن آنکه آیۀ  10سورۀ مبارکۀ کور هیچ ارتباطی با بح کور و مشاورت
ندارد که در این بخش به آن ارجاع داد کد است.
در صفحۀ  301کتاب بیان کد است« :دادرسان ادار تران ه دراینبار موباور کاد اناد
نظر دهند آنچه که از دیدگا آنها درزمرۀ خدمات ع ومی ه تند» .بدون توجه به ج االت
قبل و بعدر ساختاربند این ج له اکتبا است که نشان از ضعف ویراستار محترم دارد.
در مقدمۀ کتاب مخاطبان متفاوتی برا کتاب ذکر کد است .این کتااب اگرچاه بارا
دانشوویان رکتهها غیرحقوق و مخاطبان غیردانشاگاهی ب ایار مفیاد اساتر اماا چاون
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دانشوویان رکاتۀ حقاوق در دو مقعاع کارکناسای و کارکناسای ارکاد نیاز از مخاطباان
کتاباندر میتوان مدعی کد که کتاب ع ززم را برا ارائۀ مباح تخصصای باه آنهاا
ندارد .یک کتاب تخصصی حقوقی برا دانشوویان رکتۀ حقوق باید ع کاتی را داکاته
باکد .ززمۀ کتاب با ع کاتی تخصصیکدن آن است .یعنی کتاب رو یفی از مباحا
حقوق ادار ت رکز پیدا کند .مثالًر رو تاریخ حقوق ادار در ایرانر تاریخ دانش حقاوق
ادار ر حقوق ادار در ج هور اسالمیر مباح نظر حقوق ادار ر یا بررسی تعبیقای
حقوق ادار در دو یا چند کشور ت رکز داکته باکد .مؤلاف محتارم کتااب ساعی داکاته
است تا ه ۀ این موارد را باا هام انواام دهاد کاه نتیواۀ آن ساعحیباودن کتااب بارا
دانشوویان رکتۀ حقوق است .درواقعر هدف اصلی کتاابر کاه ه اناا دانشاوویان رکاتۀ
حقوق استر با این کتاب به ع دانش خود نیفازود اناد .ضا ن ایانکاه کتااب از بدعاد
کاربرد نیز در وضعیت ضعیفی قرار گرتته است .مثالًر در صفحهها  331و  331کتااب
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
مورد دیگر در صفحهها  353و  391مؤلف اقدام باه آسایبکناسای حقاوق ادار در
ج هور اسالمی کرد است .این ق تها اگر به میزان کاتی ع داد مایکاد قابلیات
داکت که در یک گفتار جداگانه تق یمبند کود و با عنوان «ضعفها ساختار حقاوقی
سی تم ادار ج هور اسالمی ایران» گاردآور کاوند؛ ولای در وضاعیت تعلای ناه از
گر ها تفر دانشپژوهان میکاهد و نه ع کاتی را دارد.
کتاب در بخشها متعدد و بدون علت رویفرد تعبیقای پیادا کارد اسات و قاوانین
ادار ایران را با قوانین ادار کشورهایی ه انند ژاپن یا تران ه مقای ه میکناد .بارا مثاالر
در صفحۀ  353و در ذیال بحا کارایط انتخاابکننادگان و انتخاابکاوندگان کاوراها
اسالمی کهر و روستا بدون هیچ دلیل خاصی ناگهان با اتخاذ یک رویفرد تعبیقای ایانطاور
بیان میدارد« :گفتنی است که در کشور ژاپن نیز اعما کوراها برا مدت چهار ساال و باا
رأ اکثریت سنی انتخاب میکوند و سن داوطلبان این انتخابات نیز باید دستکام  90ساال
باکد» .دانشپژو هنگام معالعه متوجه علت این تعبی ن یکود که آیا مؤلف محترم باه ایان
وسیله قصد تأیید قوانین داخلی ما را دارد یا با هدف دیگر این کاار را کارد اسات .یاا در
مثالی دیگر در صفحهها  151و  135به بیان ماهیت و ویژگیها کورا ادار در کشاور
تران ه که یک کورا مشورتی در ساختار ادار آن کشور است اکار میکناد و توضایحی
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داد ن یکود که علت پیشرتتها حقوقی در کشور تران ه وجود این کوراست یاا علات
تخعیها قانونی در کشور ما نبود چنین ساختار است .این تعبی ها بدون بیاان علات آن
و البته بدون توجه به تفاوتها ترهنگیر سیاسیر اجت ااعیر قاانونیر و اعتقااد میاان دو
کشور نتیوها جز سردرگ ی بیشتر مخاطباان نخواهاد داکات .از صافحۀ  301تاا  313و
درحالیکه بحا مفهاوم مااهو خادمت ع اومی پایگیار مایکاود مؤلاف اقادام باه
داستانگویی از ماجرایی در کشور تران ه میکند .این اقدام نوی ند کای تۀ تقدیر اسات کاه
سعی میکند مباح نظر خشک را بهصورت داستان توضی دهد .اما اگر ماورد داخلای
و مبتالبه پژوهشگر ایرانی توضی داد کد بودر هم جذابتر بود و هم باهعلات درگیار
ذهنی خوانند با ن ونه قدرت درک را باز مایبدارد .باهخصاوص کاه در ن وناۀ آورد کاد
بهعلت استفادۀ مفرر از کل ات تران او رکاتۀ تفار مخاطاب باهصاورت ماداوم قعاع
میکود که نتیوۀ آن کاهش ت رکز خواهد بود.
در بخش نقاط قوّت گفتیم که رویاۀ ایان کتااب بحا درماورد حقاوق ادار از ه اۀ
زوایا م فن است که این روند برا خوانندۀ نوپا یا خوانندۀ غیرتخصصای خاوب اساتر
اما برا پژوهشگر حرتها این روند چندان جذاب نی ت .مؤلاف در صافحههاا  119و
 111بهطور کلی روند کلیگویی را کنار گذاکاته و جزئیاات مراحال دادرسای را در دیاوان
عدالت ادار بیان میکند .این تمییر روند چندان برا یاک کتااب جاذاب نی ات و منتقاد
مح خواهد بود که مؤلف را به «بیهدتی» متهم کند.
مبح حقوق ادار بح پیچید ا است که از ترکیب دو دانش حقوق ع ومی و علام
ادار حاصل میآید .بیشتر مباح میانرکتها نیازمند معالعات ع ی تار اسات و تاألیف
یک کتاب در این رکتهها نیز نیازمند آن است که از مناابع زیااد اساتفاد کاود .در بخاش
منابع پایانی کتاب کاهدیم که تقط از  09منبع استفاد کد است که بیشتر آنهاا نیاز ب ایار
قدی یاند .درواقعر ه ۀ منابع مورداستفادۀ کتاب بهجز یک منبع متعلا باه ساالهاا قبال از
اولین چاد کتاب است .بهنظر ن یآید که تقط با استفاد از یک منبع جدیدر بتاوان تمییراتای
کلی در کتاب ایواد کرد (طب ادعا مؤلف کتاب در ه ان صفحۀ کناسه).

 .8نتيجهگيری
در مقدمۀ کتاب هدف از تاألیف آن هام دانشاوویان رکاتۀ حقاوق بیاان کاد اسات هام
دانشوویان رکتهها علوم سیاسای و مادیریت و هام مخاطباان غیردانشاگاهی و عاام .اماا
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ه انطورکه در مباح پیشین آوردیمر روش تصلبند ر نگارشر و بیان معالب باهصاورتی
است که برا مخاطب عام و تاحدود دانشوویان مدیریت و علوم سیاسی مناساب اسات؛
اما هدف اصلی کتابر که ه انا دانشوویان رکتۀ حقوق استر از این کتااب احت اازً توکاۀ
خاصی برنخواهند داکت؛ چراکه کتاب پاسخگاو نیازهاا تخصصای آنهاا نی ات .ماتن
کتاب روان است و سبک چیدمان کل ات بهگونها است که با یکبار معالعه بتوان به ع ا
آن پیبرد؛ اما کتاب در هیچ زمینها بهصورت تخصصی وارد نشد است .نه مباح نظار
دانش حقوق ادار ر نه ساختار حقاوق ادار ج هاور اساالمی و ناه تعبیا دو یاا چناد
ساختار حقوق ادار در کشورها گوناگون .از هرکدام از ایان زمیناههاا بخشای در کتااب
آورد کد است که آن را مانند دروازۀ ورود برا داناش حقاوق ادار کارد اساتر اماا
تخصصی نی ت.

پيشنهادهای کاربردی
در این بخش تالش میکود باتوجاهباه ماوارد ذکرکاد در بنادها پیشاین پایشنهادهاا
کاربرد منبع از نقد کتاب مدنظر ارائه کوند:
 .3باید هدف کتاب خرد کود و سعی کود جامعۀ هدف مشخصی بارا کتااب در نظار
گرتته کود .سپس باتوجهبه آن جامعۀ هدف در سااختار تصالهاا و سابک نگاارش کتااب
تمییراتی حاصل کود .اگار جامعاۀ هادف پاژوهشگاران تخصصای اساتر بایاد کتااب از
کلیگویی و «ه هجاگویی» تاصله بگیرد و در یک زمینۀ مشخی ع ی تر کود و اگر جامعاۀ
هدف اتراد غیرتخصصی انتخاب میکوندر بخشهاا ک الکنناد ه انناد بیاان باهن ابت
مفصل ساختار حقوقی کشورها دیگر (تران ه) کوتاا تار کاود تاا خواننادۀ غیرتخصصای
عالقهمند باقی ب اند.
 .9اکتبا ها تایپی که در متن مقاله آمد است نیز حت اً باید رتع کود .ض ن اینکه چاه
کتاب تخصصیتر کود و چه غیرتخصصیترر ززم است که کیوۀ تاألیف و نگاارش در ایان
کتاب تمییر کند و سعی کود تا از اسلوبها و ابزارها جدید نگارش کتاب درسی (ه انناد
جدولهار ن ودارهار و  )...نیز حداکثر استفاد بهع ل بیاید.
 .1پیشنهاد میکود تا نوی ندۀ محترم در ابتدا هر تصل هدف آن را مشخی کند و باا
طرح سؤالها ابتدایی مرسوم در دیگر کتابها درسی ذهن خوانند را برا تهم متن هار
تصل آماد کند.

نقدی بر کتاب حقوق اداری (غزاله طاهری عطار و محمدعلی حسنی نيک) 939

 .1در پایان هر تصل نیز بهتر است تا سؤالهایی برا سنوش میازان یاادگیر مخاطاب
طرح کود.
 .0اگر منابع هر تصل و همچنین منابع معتبر مربوط باه موضاوع کاه در کتااب اساتفاد
نشد اند در پایان ه ان تصل آورد کوندر ب یار مناساب خواهاد باود .باه ایان ترتیابر باا
معرتی منابع معتبر و مهم تارسیزبان و غیرتارسیزبان به مخاطب پژوهشگر ک اک کاایانی
خواهد کد.

پینوشتها
 .3معالب این بخش بهطور کامل از وبگا کاتاهحقاوق باه آدرس
اخذ کد است.

><http://cafehoghough.com/59895

 .9چاد اولیۀ  133صفحه بود است .در چاد چهارم و با بازنگر کامل معاالبی باه کتااب اتازود
کد است که بر تعداد صفحهها آن اتزود است.
 .1مثالًر کاید در کل کتاب بیش از صد مرتبه به «قانون مدیریت خدمات کشور » اکار کد اسات؛
اما نوی ندۀ محترم با خالصهکردن این بهکفل «ق م خ ک» از حوام کلای کتااب کاساته اسات.
«قانون استخدام کشور »ر «قانون دیوان عدالت ادار »ر و «قانون رسیدگی به تخلفاات ادار » نیاز
به ه ین کفل کوتا کد اند .البته تعداد از عبارتها انگلی ی و تران و نیز به ه این طریا
مخفف کد اندر اما در مقای ه با عبارتها تارسی ب یار کمترند و قابلاغ اض است.
 .1تصل چهارم کتاب کامالً به حقوق ادار در ج هور اسالمی ایران اختصاص یاتته اسات .دقات
کود که در متن مقاله و درمقام مقای ه بیان کد است که کتاب انصاار باهمیازان «کامتار » باه
حقوق ادار ایران توجه کرد است.
 .0واژۀ آمبودزمان ) (ombudsmanریشها سوئد (اسفاندیناو ) دارد و حدود یکصد ساال اسات
که در اروپار آمریفار آسیار و آتریقا برا بیان مفهوم «مبارز با ت اد» استفاد میکود.
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