
 

  

 )پژوهشي - علمي (لنامه حقوق اداري دو فص

  1395، پاييز و زمستان 11  شماره چهارم،سال 

  تأثير نظريه دولت بر پيدايش حقوق اداري

  1فردين مرادخاني
  

  

  چكيده 

هاي جديد است و سابقه طوالني ندارد؛ زيرا  هاي حقوق عمومي از معرفت حقوق اداري به عنوان يكي از شاخه

باشد و به باور بسياري از محققين، سابقه آن مربوط به چند سده  اي جديد التاسيس مي تهحقوق عمومي خود نيز رش

تبع حقوق عمومي از مسائل مربوط  اين مقاله به دنبال نشان دادن اين مسأله است كه حقوق اداري به. اخير است

فت و هر گونه كوششي توان سخن از حقوق اداري گ به دوران جديد است و در فقدان دولت و حقوق عمومي نمي

ايم با نگاهي به  گذرد و در همين راستا سعي كرده براي تكوين حقوق اداري از مسير دولت و حقوق عمومي مي

اي جديد است و  ها مساله هاي مهم حقوق اداري در جهان نشان دهيم كه حقوق اداري در همه آن سنت سنت

همين مسأله باعث شده است كه نتوان از حقوق اداري . ستهاي بومي و تاريخي آن كشورها كامالً وابسته به سنت

 .همسان در همه كشورها سخن گفت

  حقوق اداري، دولت مدرن، اداره، حقوق عمومي، كنترل قدرت :كليدواژه

  

                                                 

 Moradkhani.fardin@yahoo.comاستاديار حقوق عمومي دانشگاه بوعلي سينا همدان؛ . 1

 03/09/1395: دريافت

  05/11/1395: پذيرش
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  مقدمه 

گشايد و چه بسا نقطه ترين نكات كليدي در حقوق عمومي كه راه را بر ساير مفاهيم مي يكي از مهم

باشد؛ طرحي از نظريه دولت است؛ زيرا بدون داشتن يك نظريه در  قوق عمومي ميآغازين بحث در ح

بحث دولت و نظريه مربوط به . باب دولت، نگاهي معنادار به حقوق عمومي نيز وجود نخواهد داشت

هايي در اين زمينه وجود دارد، از گيري دولت مربوط به چه زماني است و چه تئوري آن و اينكه شكل

شك اقتدار مركزي در زندگي انسان  بي. ها در دانش سياسي و حقوق عمومي استثنخستين بح

همواره وجود داشته است؛ اما دولت به عنوان يك مفهوم انتزاعي و نهادي با كاركردهاي ويژه و 

البته نبايد فراموش . هاي جديد پديد آمده استاي است كه در سده داراي مشخصاتي خاص، پديده

شبه و ناگهاني به وجود نيامده است؛ بلكه مفاهيم نزديك و شبيه دولت در تحول  كرد كه دولت يك

شوند و گاه هاي جديد خلق ميدر اين مسير، گاه واژه. اند خويش به تكوين دولت مدرن انجاميده

همين مساله باعث . يابندشوند و معناي جديد ميهاي قديم از معناي گذشته خود تهي ميواژه

خي به اشتباه بيفتند و پيدا كردن يك واژه مدرن را در متون كهن نشانه وجود آن شود كه بر مي

فهم اين مطلب مستلزم طرح تاريخ تحول مفاهيم و تاريخ مفهومي . هاي قبل بدانندمفهوم در سده

  . است كه در ايران در خصوص اين شاخه از دانش آثاري نوشته نشده است

درك اين . حقوق اداري محصول دولت مدرن هستند هاي آن از جمله حقوق عمومي و شاخه

به بيان ديگر، هنگامي كه . تواند آثار بسيار زيادي در حقوق اداري داشته باشد مسأله و پذيرش آن مي

ها نتوان به توافق رسيد؛ سخن گفتن از موضوعات حقوق اداري  فرض در باب مسائل پيشيني و پيش

هاي مهم حقوق عمومي  وق اداري به عنوان يكي از شاخهبراي درك حق. راه به جايي نخواهد برد

كه، دولت و نظريات آن چه نسبتي با  نخست اين. مدرن بايد چند مسأله را فهميد و در نظر گرفت

كه حقوق عمومي از چه زماني تكوين يافته است و بنيادهاي آن بر چه  دوم اين. حقوق عمومي دارند

ك اين مسائل بايد به سراغ اين رفت كه حقوق اداري چيست و باشند؛ همچنين پس از در اي مي پايه

هاي دولت و حقوق عمومي دارد و در گام بعدي بايد مشخص نمود كه بين  چه نسبتي با نظريه

كه همه اين  هايي وجود دارد و چرا برخالف اين ها و تفاوت هاي مهم حقوق اداري چه شباهت سنت

هاي  اند؛ باز هم تفاوت د سده اخير تمدن غربي پديد آمدههاي مهم حقوق اداري در تحوالت چن سنت

اين مقاله كوششي براي درافكندن برخي مباحث نظري در حقوق اداري ايران . بنياديني با هم دارند
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هاي زبان فارسي در حوزه حقوق اداري كمترين بخش را به خود اختصاص  است كه تاكنون در نوشته

ايم كه هم به پيدايش حقوق اداري و تحول آن، هم تعاريف و  ودهدر اين مقاله كوشش نم. داده است

هاي مختلف، مسيرهاي متفاوتي را براي  هاي مختلف بپردازيم و نشان دهيم چگونه سنت ديدگاه

  .اند تكوين و تحول حقوق اداري برگزيده

  مفهوم دولت 

. اندختراع يونانيان دانستههاي مدرن است و دولت را نيز ايونان باستان خاستگاه بسياري از انديشه

اساس است  اگرچه برخي معتقدند كه فرض توسعه دولت مدرن از دل دولت شهرهاي يونان كامالً بي

هايي اگرچه  حال ميان دولت شهرهاي يونان و دولت مدرن، شباهت ؛ با اين)16: 1383وينسنت، (

، كسب فضيلت تنها در درون در سنت انديشه سياسي يونان). 24: 1383وينسنت، (صوري وجود دارد 

سامان سياسي شهر ممكن بود و دين، سياست و امور شخصي و نيز جامعه و فرد از هم جدا نبودند و 

از اين حيث در آتن قدرت توسط مردم ). 32: 1383وينسنت، (ناپذير سياست بود  اخالق جزو جدايي

  .شدميشد؛ فرديت پذيرفته نشد و چون فرد در جمع شناخته مياعمال مي

هاي ميانه، سنت يونان در هيأتي جديد به حيات خود ادامه داد و انديشه سياسي حول  در سده

؛ يكي از داليل اصلي تفوق )35:  1379بشيريه، (چرخيد خدا، شاه، كليسا و مردم مي: چهار محور

ي كليسا در اين قرون، مسأله رستگاري روح در سنت مسيحي است؛ زيرا گناه نخستين پاك شدن

البته بعدها لوتر در سخني مهم . شودنيست و رستگاري روح آدمي فقط به واسطة كليسا انجام مي

اين سخن . اعالم كرد كه براي رستگاري نيازي به كليسا نيست و رستگاري امري خصوصي است

مسيحيت تأثير ). 66: 1389زولر، (لوتر تأثيري مهم بر تفكيك بين حوزه عمومي و خصوصي داشت 

ديگري هم داشت كه هاناآرنت آن را برجسته كرد و آن اعتقاد به فرديت بود؛ زيرا بيرون از مهم 

جامعه بودن در انديشه باستان جايي نداشت و سرنوشت سقراط نشان داد كه سرشت شهر در يونان 

؛ اما روي سخن مسيحيت )40: 1386باربيه،(توانست آزادي شخص و هستي خودمختار را بپذيرد نمي

به همين دليل، برخي خاستگاه فرد و دولت مدرن را . رد فرد مردم بود و اين سرآغاز فرديت استبا ف

: 1386باربيه،(اند، دولت كليساي تغييريافته است  يا گفته) 46: 1386باربيه،(دانند  در مسيحيت مي

ش براي مثال، ترولچ در كتاب اهميت پروتستانيسم در پيدايش جهان مدرن سعي كرد نق). 48

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ja
l.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             3 / 21

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-126-en.html


  11سال چهارم، شماره  –) پژوهشي –علمي (اداري  دوفصلنامه حقوق  38

شدت با اين انديشه  با اين حال، برخي به. گيري مدرنيته مشخص سازد پروتستانيزم را در شكل

به اعتقاد آنان، مسيحيت خاستگاه خردباوري مدرن نيست و فرد يا دولت مدرن از . مخالفند

گيري و نبرد با مسيحيت و كليسا به وجود آمده است و دولت، كليساي دگرگون يافته نيست؛  فاصله

پذيرش هر كدام از ). 54: 1386باربيه،(را خردباوري دستاورد افرادي است كه از مسيحيت بريدند زي

هاي  رسند و آن، ويژگي اين دو نظريه آثار بسيار زيادي در پي دارد؛ اما هر دو در يك نقطه به هم مي

  .منحصر به فرد دولت در جهان مدرن است

. دانند چيست و چرا آغاز و تكوين آن را در مدرنيته مي اما معناي دولت مدرن و وظايف و كاركرد آن

و ) 19: 1374كوينتن، (دانند برخي هدف اصلي دولت را در ايجاد نظم و برخي در فراهم كردن آزادي مي

يابد كه اوالً اجتماع انساني ثابتي در  اند زماني قوام مي دولت مدرن چنانكه گفته). 96: 1388غني نژاد، (

اصي به وجود آيد؛ ثانياً نهادهاي سياسي مستقل از افراد و كمابيش دائمي پديد بيايد زمان و مكان خ

ثالثاً وفاداري از خانواده، جمعيت يا سازمان مذهبي به دولت انتقال يابد كه بتواند   و) 126: 1380طباطبايي،(

ين معنا اگرچه وجوه همچنين دولت در ا ؛)130: 1380طباطبايي،(ساختار نهادي و برتري خود را حفظ كند 

شك نهادي مذهبي، اقتصادي يا اخالقي نيست و چنانكه هلد گفته  دارد؛ اما بي.... اخالقي، اقتصادي و

  ). 108:  1386هلد،(ها و مناسبات است  است نظامي از سازمان

بسيار وسيع است و آن را ) به تسامح(هاي ماقبل مدرن  حوزه دولت مدرن نيز نسبت به دولت

دانند كه با عنوان منافع عمومي و در چارچوب قلمروي ستقلي از نهادهاي سياسي ميمجموعة م

به باور گيدنز، . )mclean,1996: 472(جغرافيايي معين با سازمان يا تشكيالت سلطه سروكار دارد 

هاي سنتي، مرزهاي مشخصي دارد و ابزارهاي  ملت است و برخالف دولت -دولت مدرن، دولت

سه شرط اصلي پيدايش دولت مدرن را ). Giddens,1985: 3-5(در اختيار دارد  خشونت را منحصراً

هاي آن را مشروعيت، استقالل، اند و ويژگيداشتن سرزمين، انحصار قدرت و جمعيت دانسته

رو دولت دستگاهي متمايز از  دانند؛ از اينمي... حاكميت، شهروندي، سرزمين، اعمال اختيار قهري و 

شونده، داراي قدرت عالي قانوني بر سرزمين مشخص، قدرت انحصاري، قوه  ومتگر و حك حكومت

  ). 58: 1386هلد، (باشد  قهريه و برخوردار از حداقل حمايت شهروندان مي

گفته، دولت بايد نهادها و ساختارهايي نيز داشته باشد تا به عنوان دولت  عالوه بر مطالب پيش

مداري، سلسله مراتب هنجارها و  ستقالل قضايي، تقنين، قانونمدرن پذيرفته شود؛ مثل تفكيك قوا، ا
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ماكياولي در عبارت ). 10: 1389 اردان،(نيز بايد داراي شخصيت حقوقي و مخصوصاً حاكميت باشد 

گويد كه هيچ اهريمني در نهاد انسان نيست كه قابل كنترل نباشد و مهمي در اهميت نهادها مي

ت، نه اخالق و نه شكل دادن به شخصيت آدميان؛ بلكه مهم آنچه الزم است؛ نه لطف الهي اس

كند دولت مدرن را با  پوجي نيز سعي مي). 146: 1381 اشتراوس،(نهادهاي قدرتمند و كارامدند 

مشخص و برجسته كند كه البته به اعتقاد برخي اين ... هايي مثل تفكيك قوا، رأي همگاني وويژگي

تواند عالوه بر اين، ايجاد دولت مدرن نمي. تر از نهادهاست يدهكافي نيست و دولت مدرن بسيار پيچ

؛ زيرا تنها با قانون و از طريق آن است كه )1388:178الگلين، (بدون نظريه قانون ممكن شود 

هاي معين  توان دولت را تحت قاعده شوند و مي بيني مي كارهاي دولت و اعمال مردم قابل پيش

ز وجود قانون اساسي و حقوق و تكاليف شهروندان در برابر همديگر دولت مدرن را ناشي ا. درآورد

كنند؛ همچنين دولت  رغم تغيير حاكمان، نهادها تغيير نمي كه علي) 28: 1385قنبري، (اند  دانسته

هاي مهم دولت  مشخصه. خواهان وفاداري سرزميني از افراد است و سيستم ماليات كامال منظم است

جدايي نهاد دين از نهاد دولت، قرارداد اجتماعي، مصلحت عمومي، شهروندي  مدرن را نيز خردباوري،

اين مفهوم از دولت بسيار جديد است و به گفته والتر اولمان، ). 10: 2007 زماني،(اند  و فرديت دانسته

  ).116: 1380 طباطبايي،(هاي ميانه دور است كه ماشين بخار از الكتريسيته  مفهوم دولت همان قدر از سده

شناسان تاريخي برآنند كه اگر دولت در يك دوره تاريخي خاص متولد شد؛ به اين علت بود  جامعه

رو دولت مدرن محصول  ؛ از اين)125: 1380بديع،(كه با نيازهاي تاريخي آن دوره مطابقت داشت 

اي مدرنيته است؛ زيرا پيدايش شهرها، رشد مبادالت، پيدايش ملت، سرزمين معين محصور در مرزه

هاي  هاي مختلفي از سازمان در دوران پيشامدرن، صورت. در دوران مدرن ممكن شد... جغرافيايي و

توان دولت سنتي ناميد  پرداختند و آن را با تسامح مي سنتي وجود داشت كه به اداره امور مي

)Tilly,1975: 2(.  اما شايد بتوان اشكال گذشته قدرت و حكومت كردن بر مردم را دولت ناميد؛

). 520: 1383زاده، نقيب(هاي جديد نوع خاصي از حاكميت هستند كه مختص اين دوران است  دولت

به همين دليل به باور اكثر محققان، دولت مدرن پديده كامالً نويي است كه مقدمات نظري آن در 

  . قرون وسطي پديد آمد و اولين شكل آن دولت مطلقه است
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  تعريف حقوق عمومي

هاي دانش حقوق است كه به روابط دولت و افراد و تنظيم ساختار دولت كي از شاخهحقوق عمومي ي

: 1388الگلين، (برخي، موضوع حقوق عمومي را عمل حكمراني . پردازدو حفاظت از حقوق افراد مي

اين دانش سعي در ادارة امور و حل . اند و برخي بررسي نسبت آزادي فرد و قدرت دولت دانسته) 45

آميز موجود در يك جامعه با تكيه بر باورهاي توافقي موجود در آن جامعه و نظام و  اقشهمسائل من

در اينكه آغاز و تكوين حقوق عمومي در چه زماني ). 422: 1385 استراس،(فرهنگ حقوقي دارد 

برخي معتقدند هر جا و در هر زماني اقتدار مركزي وجود داشته؛ حقوق . است؛ نظر واحدي وجود ندارد

تبع وجود داشته است؛ زيرا هر كجا جامعه انساني وجود داشته و در كنار آن اقتدار  ومي نيز بهعم

كارگيري آن قدرت وجود داشته است و آن  مركزي وجود داشته باشد؛ مقرراتي براي ساماندهي و به

به دو  توان در اين تفكر، حقوق عمومي را مي  ).67: 1394 راسخ،. (ابزارها همانا حقوق عمومي است

اندازه دولت مدرن  برخي ديگر معتقدند عمر حقوق عمومي، هم. دورة مدرن و ماقبل مدرن تقسيم كرد

؛ زيرا حقوق عمومي نسبت رابطه بين )82: 1395 الگلين،(و ) 34: 1389 زولر،( ،)1385 زارعي،(است 

وان يك پديدة فرد و دولت است و هم مفهوم فرد به عنوان دارندة حقوق و هم مفهوم دولت به عن

گونه كه  توان از حقوق عمومي ماقبل مدرن صحبت كرد؛ همان انتزاعي، مفهومي مدرن است و نمي

توان از دولت ماقبل مدرن صحبت كرد و آنچه در گذشته بوده است؛ نه دولت كه نوعي قدرت  نمي

دولت وجود  بوده است كه سازوكاري هم براي اجراي آن وجود داشته است؛ بنابراين همان گونه كه

نداشته، حقوق عمومي نيز وجود نداشته است، بلكه تنها سازوكارهايي براي اجراي خدمات وجود 

به عبارت ديگر، اگرچه حقوق . توان آن را حقوق عمومي ماقبل مدرن ناميدداشته كه به تسامح مي

رن نشو و نما عمومي در روم ريشه دارد؛ اما در عصر جديد رشد و توسعه و بعد از تشكيل دولت مد

به هر حال، هر دوي اين نظرها در يك نقطه مشتركند و آن اينكه نظريه حقوق عمومي و . يافت

  . آگاهي از چنين دانشي مربوط به عصر مدرن است

اگرچه حقوق عمومي مفهومي مدرن است اما از دو نكته نبايد غفلت كرد؛ نخست اينكه هر 

سياري از مفاهيم حقوق عمومي در گذشته نهفته است و مفهوم، تاريخي پشت سر خود دارد و ريشه ب

دوم . براي فهم آن مفاهيم و پي بردن به تحول معنايي آنها، ناگزير از مطالعة آثار گذشتگان هستيم

آن ... اينكه، هر مفهومي در بسترهاي بومي با توجه به تاريخ فرهنگ، اقتصاد، فلسفه، مذهب و
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توان يك معناي واحد از آن را به ساير كشورها  ت و نميسرزمين متفاوت از كشورهاي ديگر اس

. هاي متفاوت، مسيرهاي متفاوت دارد بدين ترتيب، حقوق عمومي و پيدايش آن در سنت. تطبيق داد

اي علمي به عنوان علم دولت شناسايي كردند در كشورهاي ژرمني، حقوق عمومي را به عنوان شاخه

 :latorre,2007(شود  عمومي در آلمان قدرت دولت ناميده مي رو حقوق ؛ از اين)62:  1389زولر، (

بر عكس آلمان، در فرانسه حقوق عمومي را . نگرندو همواره حقوق عمومي را از منظر دولت مي) 18

نظام حقوق عمومي فرانسه مخلوطي ). 63: 1389زولر، (نگرند  از منظر امر عمومي و نفع عمومي مي

و سه اصل حقوق عمومي در فرانسه  ) 21: 1376دوميشل، (نت ليبرالي است از سنت اقتدارگرايي و س

. انگليس نيز مسيري متفاوت دارد) 33: 1376دوميشل، . (اند را اقتدار، قانونمندي و مسئوليت دانسته

به . پذيرند، قواعد عام را مي)افراد يا دولت(آنها به وضعيت متفاوت دولت توجهي ندارند و براي همه 

. ، دولت و حقوق عمومي در انگلستان معنايي معادل مفهوم فرانسوي و آلماني آن ندارندهمين دليل

  )87: 1389زولر، (

  هاي حقوق عمومي اصول و ويژگي

اصول حقوق عمومي را شامل اقتدار، نظم عمومي، خدمات عمومي، تداوم امر عمومي، امنيت، تعيين 

و نهادهايي چون ) 96: 1388گرجي، (اند  نستهقلمروي صالحيت، حكومت قانون، مسئوليت و آزادي دا

پارلمان، مجريه، دستگاه قضايي و اصولي چون قانون اساسي، تفكيك قوا و نمايندگي را از بنيادهاي 

اند؛ همچنين سه عنصر حقوق عمومي را ايدة تفكيك بين زندگي عمومي و حوزه  آن به شمار آورده

بر رضايت و مشاركت مردم باشد و مقامات دولتي براي اند و اينكه هر تصميمي بايد  خصوصي دانسته

به گفتة يكي از نويسندگان، اگر ). Lesueur,1999: 23(امنيت جمعي رفاه و آسايش مسئولند 

ركن : كنيم؛ اركان آن عبارتند از حقوق را به عنوان يك نظام داراي اركان مختلف و مرتبط تعريف 

و تكليف حقوق عمومي، تعبيه ) 3: 1385زارعي، (زام هنجاري، ركن ساختاري يا نهادي و ركن ال

هايي است كه جلوي سوء استفاده از قدرت را بگيرد و با حقوقي كردن سياست به آن حقانيت  مكانيزم

  ). الف: 1390گرجي،(دهد و مانع از سياسي كردن حقوق شود 

عمل و بر اساس ها در  اولًا هر آنچه حكومت: هاست حقوق عمومي همچنين داراي برخي ويژگي

گنجد و به عبارت ديگر،  دهند؛ الزاماً در چارچوب حقوق عمومي نمي قانون اساسي خود انجام مي
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ثانياً خاستگاه حقوق عمومي در . گر هر نوع ساخت سياسي و حكومتي نيست حقوق عمومي توجيه

. توافق بشري است هاي اجتماعي و سياسي قرار دارد و قواعد آن مخلوق اراده انساني و تاريخ انديشه

رابعاً هدف آن، حل مشكل و . سازي روابط حاكم و اتباع آن است ثالثاً، حقوق عمومي درصدد عقالني

برد تا به بهترين  هاي ديگر بهره مي معضل اجتماعي است و در آخر اينكه، حقوق عمومي از دانش

  .گزينه و راهكار اجرايي دست يابد

ته است؛ مطالعه حقوق عمومي مستلزم اتخاذ موضعي دربارة درستي گف چنانكه يكي از محققين به

هر تعريفي از نظريه دولت بر حقوق عمومي و نظرية آن ). 22: 1392 سلطاني،(مفهوم دولت است 

از  ).Leyland,2003:1 (گذارد و در پشت هر تئوري از حقوق، يك تئوري از دولت وجود دارد  تاثير مي

. رن، درحقيقت فقدان بسياري از مفاهيم حقوق عمومي استطرف ديگر، فقدان تكوين دولت مد

توان از حقوق عمومي سخن گفت؛ زيرا تمامي  سخن بر سر اين است كه در فقدان دولت نمي

چه حقوق عمومي را تنظيم . هاي حقوق عمومي آن ريشه در دولت مدرن دارند موضوعات و شاخه

دين افراد در برابر دولت؛ در هر دو حال، در فقدان هاي بنيا دستگاه دولت بدانيم؛ چه حمايت از آزادي

توان سخن از حقوق عمومي به ميان آورد؛ زيرا دولت يك طرف اصلي در روابط و  دولت نمي

  .موضوعات حقوق عمومي است

 تعريف حقوق اداري

هاي اصلي حقوق عمومي است و تعريف حقوق اداري از موارد  حقوق اداري به عنوان يكي از شاخه

هاي فكري و تفكراتشان، تعاريفي از  في است و نويسندگان متعددي در آثارشان بنا بر سنتاختال

از . كنند برخي حقوق اداري را از منظر كنترل و تحديد قدرت تعريف مي. اند حقوق اداري ارائه داده

ا ه كنترل اداره، محدوديت دولت و حمايت از حق: منظر آنها، موضوع حقوق اداري عبارت است از

)Ackerman,2010:117( اي در اختيار شهروندان براي محدود كردن  و كنترل قضايي اسلحه

دانند كه به  اي از حقوق مي اين دسته، حقوق اداري را شاخه .)stott,1997: 3(قدرت دولت است 

پردازد و تمركز  ها مي هاي غيرحكومتي معين مثل تريبونال كاركرد دولت و تكاليف مجريه و مجموعه

به اعتقاد آنها، حقوق اداري حقوقي  ).Ellis-Jones,2001: 2(صلي آن بر كنترل قضايي است ا

استفاده از قدرت و  كنترل عملكرد و سوء: مربوط به كنترل قدرت است و كاركردهاي آن عبارتند از
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نظارت بر اينكه مقامات اداري وظايف خود را اجرا كنند، عمل اداره خوب باشد، مسئوليت و 

به باور آنها اين ) Harlow, 2009: 2( .گويي فراهم شود و نيز جبران خسارت فراهم شودپاسخ

كند و آن را به سمت منفعت  حقوق از اعمال خودسرانه دولت عليه منفعت خصوصي جلوگيري مي

برخي ديگر، حقوق اداري را از منظر تنظيم كردن دولت . )Warren, 2001(برد  عمومي پيش مي

هاي اداري  به باور آنها، حقوق اداري بررسي قوانيني دربارة وظايف آژانس. كنند ميبررسي و تعريف 

ها  كند؛ يعني مجموعه قوانين به وجود آمده توسط آژانس ها را اداره مي است و نيز قواعدي كه آژانس

 ها، اجراي اختيارات مربوط به وظايف اين نهادها را به شكل قواعد و مقررات و دستورات و تصميم

هاي  به باور اين دسته، حقوق اداري اصول قانوني است كه اقتدار و ساختار آژانس. كنند مشخص مي

ها و  اي از قوانين، رويه به بيان ديگر، حقوق اداري مجموعه. كند هاي اداره را تعريف مي اداري و رويه

ونه بايد اجرا هاي حكومتي پرداخته و اينكه قدرت حكومت چگ نهادهاي قانوني است كه به آژانس

كند و در اين راستا با سؤاالت مهم تئوري سياسي، بخصوص  شود و چگونه به كار رود را بررسي مي

. شود سازي به وسيلة مقامات غيرانتخابي با اصول دموكراتيك مواجه مي چالش جايگزيني تصميم

كنند و  ررسي ميبرخي نويسندگان در بررسي حقوق اداري فقط رفتارهاي اداري درون سازماني را ب

عموماً در اين  )Shapiro, 2001: 366( .معتقدند كه نبايد به رفتار اداره با خارج از آن پرداخت

. تعاريف، اداره مفهوم كليدي است كه مفهومي جديد بوده و با پيدايش بوروكراسي به وجود آمده است

اهنمايي او براي حفظ نظم در مفهوم مادي، اداره يعني همة كارهايي كه به وسيلة دولت يا به ر

عمومي و تأمين نيازهاي همگاني انجام گيرد و در مفهوم سازماني، اداره يعني تشكيالت و 

ترين  ؛ همچنين اداره در گسترده)21-23: 1390امامي، (هاي اداري تحت سرپرستي مجريه  سازمان

اي حكومت به جز ه هاي حكومت است و در معنايي محدودتر، فعاليت مفهومش شامل همه فعاليت

؛ البته در طرح )82: 1389هداوند، (شود  ترين تعريف، فقط مجريه را شامل مي قانونگذاري و در مضيق

هاي حقوقي اداره و علوم  مسألة اداره به عنوان مبناي حقوق اداري بايد بين حقوق اداري كه جنبه

برخي نيز از ). 11: 1383 بايي،طباط(كند؛ تمايز قائل شويم  هاي فني آن را بحث مي اداري كه جنبه

هاي اداري و هم  كنند؛ يعني هم قوانين مربوط به قدرت و روية آژانس هر دو منظر به مسأله نگاه مي

دانند  آنهايي كه حقوق اداري را فقط شامل كنترل قضايي مي: اند كشورها نيز دو دسته. كنترل قضايي

: 1392 سابز،(دانند  هاي اداري مي ها و فعاليت و آنهايي كه حقوق اداري را حقوق حاكم بر سازمان
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هاي كنترل  گروه نخست، نظريه: شوند هاي حقوق اداري نيز دو دسته مي ؛ بر اين اساس، نظريه)15

 هداوند،(كاركردگرايانه  و هاي ابزارگرايانه است كه كنترل حكومت فرض است و گروه دوم، نظريه

هاي كنترل  هاي ابزاري چراغ سبز با گرايش رن، ديدگاه؛ البته در حقوق اداري پست مد)53: 1389

  ). 38: 1389هداوند، (اند  محور چراغ قرمز تلفيق شده

رو، هدف  از اين ؛)Mahendra,1985:1(دكترين حقوق اداري براي كنترل قدرت دولت است 

در دوران  اول، كنترل قدرت و دوم، تنظيم دولت كه هر دو مسائلي است كه: حقوق اداري دو چيز است

ترين مفاهيم حقوق اداري تنها در بطن دولت  كنترل قضايي به عنوان يكي از بنيادين. دهد مدرن رخ مي

فراموش . تواند پديد بيايد و اساس محدود كردن قدرت در حقوق اداري، كنترل قضايي است مدرن مي

در . ال كنترل قدرت استبه دنب) اي از آن است كه حقوق اداري شاخه(نكنيم كه اصولًا حقوق عمومي 

هاي اصلي  توان گفت هدف حقوق عمومي، محدود كردن قدرت دولت است و شاخه تر مي نگرشي كالن

حقوق اساسي به دنبال محدود كردن و كنترل قدرت . آن نيز به دنبال محدود كردن قدرت هستند

و ) 279:  1386ند، هداو(مقامات سياسي و حقوق اداري به دنبال كنترل قدرت مقامات اداري است 

  )ackerman,2010: 29(. بحث قدرت محدود از عوامل اصلي پيدايش حقوق اداري است

رو يك نكتة مهم در خصوص تعريف حقوق اداري، نسبت بين حقوق اداري و حقوق اساسي  از اين

اند  نستهترين منبع حقوق اداري دا حقوق اساسي را مهم. باشد است كه از مسائل مهم در هر دو شاخه مي

استفادة ادارات استفاده  كنندة زمينه و اصولي است كه در حقوق اداري براي جلوگيري از سوء كه تعيين

سيستم حقوق اداري متأثر از آن نظام سياسي است كه در قانون اساسي ). 216: 1393 زارعي،(شود  مي

اسي طرح كلي حكومت پيروز شده و حقوق اداري مكمل حقوق اساسي است؛ بدين ترتيب كه حقوق اس

به بيان ديگر، حقوق اداري، ) 85:  1389هداوند، (كند  است و حقوق اداري، آن را با جزئياتش پياده مي

هاي رسيدگي اداري بنيان اساسي دارند  حقوق اساسي ملموس و اجرايي شده است و نهادها و آيين

دانند ولي در آمريكا  اساسي مي ؛ در آلمان حقوق اداري را عينيت دادن به حقوق)13: 1392 سابز،(

در انگليس چون قانون اساسي وجود ندارد؛ حقوق اداري را به عدالت . سازي حقوق اساسي است كاربردي

اين مسأله  .)ackerman,2010: 1(دهند  طبيعي و در فرانسه به صالحيت و خدمت عمومي ارجاع مي

هاي حقوق اداري از آن با عنوان  كتاب به نحو ديگري نيز مورد بحث قرار گرفته است كه در برخي

  ) 46: 1383 انصاري،(تمايز عمل اداري از عمل سياسي ياد شده است 
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  پيدايش حقوق اداري

هاي اصلي حقوق عمومي، در پايان قرن هجدهم و در اثر توسعه  حقوق اداري به عنوان يكي از شاخه

) bignami,2012: 1(ال به وجود آمد ها و نيز توسعه هنجارهاي دموكراتيك ليبر بوروكراتيك دولت

رو، قرن  هاي اين جامعه است؛ از اين آفريده قرن نوزدهم و بيستم و نيز جامعه مدرن و پيچيدگي و

در اين دوران، بوروكراسي و دولت ليبرال در اوج خود بود . دانند نوزده را قرن توسعه حقوق اداري مي

اختن اهداف عمومي و نيز اقتدار عمومي تصريح و اين شاخه از حقوق كوششي براي به رسميت شن

به گفته درست يكي از . )bignami,2012: 2(شده در جوامع ليبرال و سياست دموكراتيك بود 

هاي گذشته وجود داشته است و حقوق اساسي وقتي به وجود  نويسندگان، حقوق خصوصي از زمان

حقوق اداري مربوط به زماني است كه  اي از پيچيدگي رسيده باشد؛ اما آيد كه دولت به درجه مي

پيدايش حقوق اداري پس از پيدايش و نفوذ دولت و ). 14: 1392 سابز،(دولت به پختگي رسيده باشد 

، 1389هداوند، (توان از حقوق اداري سخن گفت  بسط آن با ليبراليسم است و قبل از اين دوران نمي

مفاهيم آن و فربه شدن اين شاخه از حقوق  گيري آن مربوط به قرن نوزده و بسط ؛ يعني شكل)9

حتي در كشوري مانند آمريكا در نيمه اول قرن بيستم، برخي از . مربوط به نيمه دوم قرن بيستم است

از  ؛)warren,2001: 16(گفتند كه حقوق اداري هيچ چيز نيست  استادان به دانشجويانشان مي

و بنياد آن را شامل حكومت قانون، حقوق بشر و  هاي معاصر دانسته رو، برخي آن را حاصل تالش اين

  ). 216: 1393زارعي،(اند  مشاركت دانسته

  عوامل موثر بر تكوين و بسط حقوق اداري

با اين توضيحات نيازي به گفتن نيست كه حقوق اداري محصول دوران مدرن و دولت مدرن است و 

براي درك حقوق . مدرن سخن گفت توان از حقوق اداري در دوران پيشامدرن و قبل از دولت نمي

نخستين مطلبي كه در اين زمينه قابل ذكر است؛ . اداري چند نكته اهميت دارد كه بايد بررسي شوند

به  .)carig,2013(اي بسيار نزديك است  نسبت بين نظريه دولت و حقوق اداري است كه رابطه

ت بدون اداره در حقيقت آنارشي گفتة يكي از محققان حقوق اداري، الزمه دولت مدرن است و دول

و در فقدان دولت مدرن، همچنين پيش از تفكيك قوا به عنوان  )ackerman,2010: 32(است 

اي وجود دارد  توان از حقوق اداري سخن گفت؛ زيرا نه قوة مجريه هاي دولت مدرن نمي يكي از مؤلفه
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چنانكه . بوروكراسي به وجود آمدو نه بوروكراسي؛ در حالي كه حقوق اداري در آغاز براي تنظيمِ 

دولت مطلقه، : اند؛ مانند هاي متعددي براي دولت برشمرده پردازان دولت، نظريه دانيم نظريه مي

ها در خصوص دولت، آثار متفاوتي  هر كدام از اين تئوري... مشروطه، ليبرال، طبقاتي، پست مدرن و

ها خواهد  آثار و نتايج متفاوتي از تئوري ماركسيستها در مورد دولت،  دارند؛ براي نمونه، تئوري ليبرال

ها،  به همين ترتيب هر كدام از اين دولت. داشت و كاركردها و وظايف دولت نيز متفاوت خواهد بود

توان مراحل حقوق اداري و تحول و تغيير مفاهيم  رو مي حقوق اداري متفاوتي نيز خواهد داشت؛ از اين

شك در يك دولت كوچك مبتني  بي. يابند ت ديد كه قبض و بسط ميهاي دول آن را همسو با نظريه

كند  ها، حد و مرزها و سازوكارهاي حقوق اداري با دولتي كه در همة امور دخالت مي بر حمايت از حق

هاي حقوق اداري  توان مرزها و صالحيت نمي. باشد، متفاوت است و گسترة وظايفش بسيار وسيع مي

جانبه دولت در همه جا حضور دارد را با  اليستي كه به خاطر مداخلة همههاي چپ و سوسي در تئوري

توانست در قرن هجده و نوزده وجود  گذار نمي ساير كشورها سنجيد يا براي نمونه دولت مقررات

داشته باشد؛ اما مسير دولت در پايان قرن بيستم به اينجا رسيد كه وظايف دولت و حقوق اداري به 

  . برود گذاري سمت مقررات

هاي سياسي و اقتصادي باعث تغيير و رشد مرزهاي حقوق اداري  مطلب ديگر اين است كه جريان

حوادث مهم . هاي دولت است اين مسأله نيز مرتبط با نظريه )metzler,1935: 209(شوند  مي

هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي دولت؛ موضوعات و  هاي اقتصادي، تغيير سياست سياسي، بحران

براي نمونه در يك دولت ليبرال، حوادث . دهد زهاي حقوق اداري را در يك نظريه دولت تغيير ميمر

شود كه موضوعات حقوق اداري تغيير  هاي دولت باعث مي سياسي و اقتصادي يا تغيير مواضع و سياست

نگرش  هاي دولت، هدف حقوق اداري و تفاوت اين مطلب با مطلب پيشين اين است كه در نظريه. يابند

هاي آن  هاي آن با هم متفاوتند؛ اما در اين مسأله، هدف دولت يكي است ولي تغيير سياست و ديدگاه

براي نمونه، دولت ليبرال به دنبال دولت . شوند موضوعاتي در حقوق اداري اضافه يا كم شود باعث مي

توانند  گذر زمان مي محدود و عدم مداخله دولت است؛ اما موضوعات حقوق اداري در دولت ليبرال در

باشد و موضوعات آن و  به همين دليل حقوق اداري هيچگاه داراي موضوعات ايستايي نمي. تغيير يابند

براي نمونه، اگر دولتي به سمت كوچك كردن خود و پا پس كشيدن از . مرزهايش سيال هستند

حقوق اداري قرار  سازي در حوزة هاي متعدد اقتصادي برود؛ موضوع جديدي به نام خصوصي حوزه
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 47 تاثير نظريه دولت بر پيدايش حقوق اداري . 2مقاله 

گيرد و برخي از موضوعات قديمي كه محصول دخالت دولت بود از حوزة حقوق اداري خارج  مي

شوند؛ زيرا ديگر موضوعيتي نخواهند داشت؛ يا در دولت رفاه شكل خاصي از حقوق اداري پديد آمد  مي

م، دولت بايد زندگي در اين سيست. و دولت، نقش كليدي در رشد اقتصادي و اجتماعي شهروندان داشت

هاي اجتماعي، بسيار  مردم را در سطح خاصي تنظيم كند و مخصوصاً در تنظيم اقتصادي و تأسيس نرم

هاي دولت در همة كشورها  توضيح آنكه چون وظايف و نظريه ).,1997: 28	sto(گر است  مداخله

در هر كشور موضوعات حقوق باشند، بايد گفت كه نه تنها  ها در تطور مي يكسان نيست؛ همچنين دولت

اداري با كشورهاي ديگر فرق دارند؛ بلكه در يك كشور خاص نيز با گذر زمان، موضوعات حقوق اداري 

توان انتظار داشت كه موضوعات حقوق اداري در كشوري مانند فرانسه  كنند؛ بنابراين نمي تغيير مي

كند؛ بلكه وظايف و كاركردهاي دولت  يير ميهميشه ثابت باشند، زيرا نه تنها تئوري دولت در فرانسه تغ

رو مرزهاي حقوق اداري متغير هستند؛ زيرا  گذارد؛ از اين و حوادث سياسي و اقتصادي نيز بر آن تاثير مي

گفت عملكرد دولت روز به روز  1887درستي در سال  ويلسون به. هاي دولت در حال تغيير هستند نظريه

برخي نويسندگان از اين مسأله به عنوان تحول اداري ياد  .)ackerman,2010: 34(شود  تر مي پيچيده

  ).287- 302: 1393زارعي،(اند  كرده

از آنجا كه هيچ دو كشوري تاريخ يكسان ندارند؛ . هاي بومي در كشورهاست موضوع ديگر، سنت

، آنچه به گفتة يكي از نويسندگان. توان گفت كه حقوق اداري يكسان در اين كشورها وجود دارد نمي

شود؛ ممكن است در كشور ديگر حقوق اداري نباشد  در يك كشور به عنوان حقوق اداري شناخته مي

به همين دليل ممكن است دو كشور به نظريه ليبرالي دولت معتقد باشند؛ اما ). 15: 1392سابز،(

در دو شود  همين امر سبب مي. هايي نمايند هاي بومي باعث شود موضوعاتشان با هم تفاوت سنت

 .كشور فرانسه و انگليس، حقوق اداري سرشت متفاوت و موضوعات متفاوتي داشته باشد

چنانكه برخي . نكته ديگر اينكه تمام موضوعات حقوق اداري محصول دولت مدرن هستند

اند؛ حقوق اداري يك پديدة مدرن است و از پايان قرن هجده براي نخستين بار  نويسندگان نشان داده

) ackerman,2010: 24(تواند بيشتر از دو قرن و نيم اخير باشد  ت و سابقه آن نميبحث شده اس

هاي مختلف و كشورهاي مختلف، موضوعات حقوق اداري با هم متفاوتند؛ اما در يك  اگرچه در سنت.

افتد؛ از تمركز  نكته ترديدي نيست و آن اينكه همه موضوعات حقوق اداري در دولت مدرن اتفاق مي

مركز و كنترل قضايي و مسئوليت مدني دولت گرفته تا دولت محلي و اصول حقوق اداري، و عدم ت
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تمامي موضوعات حقوق اداري نيز مربوط به دويست سال اخير . همه محصول دولت مدرن است

حقوق اداري . هستند و در قرن هجدهم مسائلي مثل بوروكراسي و اداره عمومي شكل نگرفته بود

كند و تمام اينها  بررسي مي... زمان، قدرت، دخالت مقامات اداري، جبران خسارت ومسائلي را مانند سا

به گفتة يكي از محققان، تعريف . توان اين مباحث را در قرون گذشته ديد مسائل مدرن هستند و نمي

يت ها، وضع نفع عمومي، رابطة عدالت با آزادي، فرد با دولت، مجريه با پارلمان و ارتباط با ساير شاخه

هايي چون تقدم عدالت بر آزادي،  بر اين اساس، مؤلفه. كند حقوق اداري در هر كشور را مشخص مي

سازي، استقالل نسبي حقوق اداري از  استقالل نفع عمومي از خصوصي، اقتدار مجريه در تصميم

عمومي اند و در انگليس اتكاي نفع  كنندة چهره حقوق اداري در فرانسه حقوق اساسي و مدني، تعيين

بر خصوصي، حاكميت پارلمان، صالحيت ثانوي مجريه در قانونگذاري، تبعيت اداره از حقوق مدني و 

  ). 9 ، صمقدمه مترجم: 1392 سابز،(محدود شدن حقوق اداري به دادرسي اداري 

تر اشاره شد؛ مسألة حقوق اداري اين است كه اقتدار حكومت چگونه بايد اجرا شود؛  چنانكه پيش

هاي حقوق اداري كه در حقيقت ريشه در  تئوري. هاي سياسي است رو، كامالً مرتبط با تئوري از اين

هاي عمومي و  هاي قانوني كه به تعريف ارزش ايدئاليست: هاي سياسي دارند شامل موارد زيرند تئوري

سخگويي نهادها براي اجراي آنها مي پردازند، ليبراليسم دموكراتيك كه حكومت قانون با تأكيد بر پا

نمايد،  هاي متعدد را توصيف مي هاي متعدد با ارزش كند، پلوراليسم هنجاري كه نگرش را بازگو مي

پردازند، تئوري انتقادي كه قدرت طبقة  ها كه به رفتار و انگيزة مديران سياسي و عمومي مي رئاليست

ها با  ربارة منافع گروهكند و سرانجام، تئوري انتخاب عمومي كه د اقتصادي و اجتماعي را بررسي مي

ها و مكاتب آنها تأثير وافري بر  هاي حقوقدانان و تئوري رو، نظريه كند؛ از اين هدف سياسي بحث مي

براي نمونه اگر محققي به حكومت قانون و حكومت محدود معتقد . هاي حقوق اداري دارد ديدگاه

  .كند ادين تأكيد ميهاي بنيادين و حقوق بني باشد؛ در بررسي حقوق اداري بر آزادي

گويد كه حقوق  درستي مي اشميت اسمان به. فهم حقوق اداري به مسائل ديگري نيز نيازمند است

حقوق اداري  .)Mahendra,1985:2(اداري پس از مباحث اكادميك نيازمند فرهنگ اداري است 

امعة خاصي كند كه بين دولت و ج گيرد و كوشش مي در بستر تجربيات تاريخي و فرهنگي شكل مي

ها ارتباط برقرار كند و براي  كه در آن مطرح است؛ كارمندان، نهادهاي دولتي، شهروندان و گروه

  .)ackerman,2010: 1(باشد  بررسي آن به مطالعة تاريخي و سياسي هم نياز مي
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  هاي متفاوت در پيدايش حقوق اداري تجربه

به . ري نيز از اين قاعده مستثني نيستشود و حقوق ادا هيچ مفهومي بدون تاريخ آن فهميده نمي

توان از حقوق  هاي ملي است؛ نمي گفته درست يكي از محققان، چون حقوق اداري وابسته به سنت

نگاهي به تاريخ تكوين حقوق اداري در ). 13: 1392 سابز،(اداري فرازماني و مكاني سخن گفت 

گيري حقوق اداري دو چيز را  تاريخ شكل نگاه به. دهد هاي متفاوت نيز اين مسائل را نشان مي سنت

دوم اينكه اين . دهد؛ نخست اينكه موضوع حقوق اداري در هر كشور تاريخي متفاوت دارد نشان مي

  . دانش در درون هر يك از اين كشورها در حال تحول است

 اين. پيدايش حقوق اداري در فرانسه مربوط به پايان قرن هجدهم و پيدايش شوراي دولتي است

: 1392 سابز،(حقوق تحت تأثير انقالب و امپراتوري اول كه نهادهاي كهن را فرو ريخت به وجود آمد 

هايي وجود داشت و در قرون هفده و هجده، مقامات سلطنتي براي برخي  البته قبل از انقالب ريشه). 23

بعد  .)bignomi,2012: 4(ها بسيار قوي بودند  هاي محلي و پارلمان اعمالشان مسئول بودند و دادگاه

فاصله بين اولين امپراتوري تا پايان دومين . از انقالب، دولت در فرانسه دستخوش تغييراتي شد

تاريخ ). 34-35: 1392سابز،(ها بود  هاي طرفدار سيستم يگانه و دوگانه امپراتوري، نزاع بين ليبرال

؛ همچنين دو )21: 1376دوميشل،(خواهانه است  هاي اقتدارگرايانه و آزادي فرانسه نبرد ميان سنت

خواهانه نفع عمومي بر  خواه در آن كشور وجود دارد كه در الگوي جمهوري الگوي ليبرال و جمهوري

). 54: 1393واعظي، (نفع خصوصي تقدم دارد و در الگوي ليبرال، اصالت با نفع خصوصي است 

منافع عمومي و تقدم آن بر نفع ها از اين سيستم در نقطه آغاز هم به عنوان حمايت از  فرانسوي

حقوق اداري در فرانسه تحوالتي را نيز . كردند و هم براي تقويت مجريه قدرتمند شخصي استفاده مي

براي نمونه در آغاز قرن نوزدهم براي تقويت دولت جمهوري و امپراتوري و سپس . طي كرده است

قرن به ابزار حراست قضايي از  حراست از مجريه در برابر قضات به وجود آمد و در پايان آن

موضوعات حقوق اداري فرانسه شامل ). 39: 1392 سابز،(شهروندان در برابر مجريه تبديل شد 

گري، حقوق خدمات عمومي، اداره اموال به  هاي قدرت، تنظيم هاي اداري، اجرايي، محدوديت شكل

هستند؛ همچنين در ... قراردادها و وسيله اداره، كارهاي عمومي، تعهدات اداري شامل قراردادها، شبه

هاي آن هم متفاوت  فرانسه حقوق خصوصي و حقوق اداري هر يك مرزهاي متفاوتي دارند و دادگاه

ها بسيار  رو در فرانسه رويه هاي اداري است؛ از اين در فرانسه، حقوق اداري محصول دادگاه. هستند
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چنانچه . اند ل را در حقوق اداري پذيرفتههاست كه بسياري از مسائ اهميت دارند و از طريق رويه

شايد بتوان گفت اين از نكات . اند حقوق اداري در فرانسه محصول آراي شوراي دولتي است گفته

رغم اينكه حقوق اين كشور از زمرة  متفاوت و البته عجيب فرانسه با ديگر كشورهاست كه علي

ن نانوشته است و از طريق بسط آراي كشورهاي موسوم به حقوق نوشته است؛ اما حقوق اداري آ

  . شوراي دولتي حقوق اداري در فرانسه نشو و نمو پيدا كرده است

اگرچه در فرانسه در قرن نوزدهم حقوق اداري پذيرفته شد، اما در انگليس و آمريكا تا قرن 

ي از ها حقوق اداري را بخش به همين دليل، انگليسي. بيستم، حقوق اداري به رسميت شناخته نشد

حقوق خصوصي دانسته و براي دايسي نيز حقوق اداري امري ناشناخته بود و اداره در انگليس هرگز 

شايد پاسخ دايسي به بارتلمي نشان دهد  .)ackerman,2010: 31( داد اي را نمي معناي اروپاي قاره

ام حقوق اداري كه چه تفاوتي بين اين دو نظام حقوق اداري وجود دارد، آنجا كه گفت ما چيزي به ن

در انگلستان، تجارت حكومت به وسيلة نخبگان محلي بود و در قرن . خواهيم بدانيم دانيم و نمي نمي

خواستند كنترل  ها مي كردند و اگرچه استوارت  هاي عمومي به شكايات رسيدگي مي نوزده، دادگاه

ليه كارمندان بهبود هاي امتيازي خاص با صالحيت مخصوص شكايت ع سلطنتي را به وسيلة دادگاه

انگلستان در قرن نوزده  .)bignomi,2012: 5( پايان يافت 1688ببخشند، اما اين مسأله با انقالب 

هاي پارلمان و  به خاطر اهميت صالحيت). 41: 1392سابز،(هاي پارلمان بود  شاهد گسترش صالحيت

ور مطرح است كه آيا قدرت تعلق حاكميت به اين نهاد در انگلستان، اين سؤال بين محققين آن كش

به اداره داده شده است يا خير؟ زيرا در اين كشور قدرت و حاكميت متعلق به پارلمان است؛ بنابر گفتة 

هاي محلي و بينش تجربي، اداره نقش اصلي را در  برخي محققان، سه عامل ليبراليسم، حكومت

اما پيدايش دولت رفاه و حضور همه ) 32:  1385 زاده، رضايي(پيدايش حقوق اداري انگلستان داشتند 

حقوق اداري در نيمه قرن . ها به حقوق اداري شد جانبه دولت در قرن بيستم باعث توجه انگليسي

: 1392 سابز،(هاي حقوقدانان در انگليس توسعه يافت  بيستم به خاطر توسعه نهادهاي اداري و تحليل

هاي  نك، حقوق اداري به عنوان يكي از شاخه؛ همچنين در اين كشور بعد از گزارش كميته فرا)68

اول، كنترل قدرت : دو برداشت از حقوق اداري در انگليس وجود دارد. حقوق به رسميت شناخته شد

دولت و دوم، مجموعه اصول كلي حاكم بر اجراي اختيارات و تكاليف از سوي مقامات عمومي 

هاي  ها بر روي ماهيت تصميم ه تمركز بحثاي ك ؛ همچنين برخالف اروپاي قاره)77: 1389هداوند، (
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عدالت : هاست و موضوعات حقوق اداري در انگليس شامل اداري است؛ در انگليس بر روي رويه

اي، حقوق اداري بيشتر مربوط به  در اروپاي قاره. طبيعي، كنترل قضايي و عملكرد اداره است

ليس، دادخواهي اداري، در هر دو نظام اختيارات و سازماندهي نهادهاي اجرايي دولت است و در انگ

طور كلي، برتري پارلمان و حكومت قانون،  به). 128: 1392 سابز،(نيز اداره از سياست مستقل است 

پارلمان با نقش مهم و محوري خود در انگليس باعث شد حقوق . اساس حقوق اداري انگليسي است

ترين ويژگي حقوق اداري در انگليس،  گنيت آلماني معتقد است كه شاخص. اداري رشد پيدا كند

اين حجم وسيع قانونگذاري در ). 42: 1392 سابز،(گستره نامحدود قانونگذاري درحوزه اداره است 

اين از نكات خالف آمد عادت ). 44: 1392 سابز،(انگلستان باعث تورم حقوق اداري در اين كشور شد 

هاي نانوشته در حقوق است؛ اما حقوق  سنت ال جزو كامن سنت انگليسي است كه در حالي كه سنت

  . اداري آن نوشته است و بيشترين بخش آن قانونگذاري است

اي  نكته. حقوق اداري در آمريكا نيز تنها صد سال است كه شروع شده و آغاز آن قرن بيستم است

كه در حقوق آمريكا مهم است؛ اينكه حقوق اداري آمريكا به دنبال محدود كردن حكومت 

(government) است نه دولت(state)  ؛ همچنين حقوق اداري در اين كشور در طول اين مدت

نخست، : شمارد يكي از نويسندگان، شش مرحله براي حقوق اداري آمريكا برمي. مراحلي داشته است

، رشد مقررات و مدل سنتي حقوق اداري؛ سوم، برنامه نيوديل؛ 1930؛ دوم تا 1875تأكيد بر مجريه تا 

كه دوران تعدد رويه اداري است  1985كه رويه اداري برجسته است؛ پنجم، تا  1965تا  1945هارم، از چ

در آمريكا بحث اصلي  ).breyer,2006(تا به امروز كه دوره تحكيم و تقويت نام دارد  1985و ششم، 

دولت . يكادر حقوق اداري معطوف به دولت اداري است و دولت اداري يعني حقوق اداري فدرال آمر

دولت اداري يكي از . اي است اداري همان اداره عمومي است و بحث اصلي، بوروكراسي سياسي حرفه

رو  هاي بنيادين است؛ از اين منابع و اصول بنيادين مثل حكومت به وسيله رضايت، تفكيك قوا و حق

در دولت . روند مي به سمت دولت اداري.. بسياري از كشورها از سمت دولت محدود، فدرال، مشروطه و

شود و اين برخالف تصور رايج دربارة  هاي غير انتخابي تفويض مي اداري، قدرت به بوروكرات

هاي دولت اداري نيز  ويژگي) waldo,1948(شود  دموكراسي است كه بر ساختار دموكراتيك تأكيد مي

ير قانونگذاري، به گسترش قدرت قضايي حكومت فدرال، اعطاي قدرت قانونگذاري به غ: عبارتند از

  . گذاري كردن هاي مستقل، اعطاي قدرت قضايي به مجريه و قاعده وجود آوردن آژانس
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  گيري نتيجه

اي بسيار جوان و تازه تأسيس است و  در اين مقاله كوشش شد نشان داده شود حقوق اداري رشته

اي از  ق اداري شاخهحقو. گذرد هاي حقوق از تاريخ تكوين آن مدت زيادي نمي نسبت به ساير شاخه

حقوق عمومي است و چنانكه با بررسي نظريات متعدد در اين مقاله نشان داديم؛ حقوق عمومي 

ها و وظايفي  به بيان ديگر، تمام كارويژه. معرفت و دانشي نوآيين است كه همزاد با دولت مدرن است

اي  رو نخستين مسأله ز ايندهد؛ ا اند؛ در درون دولت مدرن معنا مي كه براي حقوق عمومي برشمرده

كه بايد در حقوق اداري سنجيده شود؛ نسبت آن با دولت مدرن است و در فقدان دولت مدرن 

توان از حقوق اداري سخن گفت؛ زيرا حقوق اداري تنها در بستر و درون دولت مدرن رخ مي  نمي

مستقل زيادي قرار هايي دارد؛ خود موضوع تحقيقات  دهد و اينكه دولت مدرن چيست و چه ويژگي

اي  گردانند؛ اما دولت مدرن پديده هاي دور برمي اگرچه برخي سابقه دولت را به زمان. گرفته است

در هر كدام از . در خصوص اين پديده مدرن و اشكال آن نظريات متعددي وجود دارد. نوظهور است

دولتي كه در يك كشور در با توجه به شكل . ها و وظايف متفاوتي دارد اين نظريات، دولت كارويژه

به خاطر همين . يابند حال اجراست؛ مرزها و مفاهيم حقوق اداري نيز تغيير كرده و قبض و بسط مي

هاي دولت است كه در حقوق اداري يك كشور به وظايف اداره و تنظيم آن بيشتر توجه  نظريه

دمات عمومي در اولويت شود و در كشوري ديگر بر تحديد قدرت دولت يا در يك كشور، تئوري خ مي

هاي كالن وقتي در يك بستر  گيرد و در كشوري ديگر تئوري كنترل قضايي؛ همچنين تئوري قرار مي

شوند و از طرف ديگر،  گيرند از طرفي با مسأله بومي شدن مواجه مي و سرزمين خاص قرار مي

د و حذف برخي تحوالت سياسي و اقتصادي هر كشور در مرور زمان باعث مطرح شدن مسائل جدي

رو در كشورهاي مختلف، موضوعات حقوق اداري در  شوند؛ از اين مسائل قديمي در حقوق اداري مي

  .اي كرده است يك سدة اخير تغييرات گسترده

چنانكه در اين مقاله اشاره نموديم؛ تعاريف حقوق اداري متفاوت است و برخي بر تنظيم قدرت و 

به همين دليل، نظريات حقوق اداري نيز متفاوت شده و بالتبع . كنند برخي بر تحديد آن تأكيد مي

ها، هدف حقوق اداري و  توضيح آنكه در برخي از سنت. اند هاي حقوق اداري نيز متفاوت شده سنت

چرخد و در برخي ديگر بر كنترل مقامات  موضوعات آن بيشتر بر سازوكارهاي اداره و وظايف اداره مي

چنانكه ديديم در سه سنت فرانسه و انگليس و آمريكا، . شود تأكيد مي اداري و تحديد قدرت اداري
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هاي حقوق اداري و هم تاريخ حقوق اداري و نيز موضوعات حقوق اداري متفاوت هستند؛  هم تئوري

المللي  هاي جهاني شدن، در برخي از نهادهاي بين هاي اخير و با بحث از اين رو اگرچه در دهه

هاي حقوق و حقوق فراملي سخن بگويند، اما تاكنون  سازي شاخه كوشش شده است از همسان

نكته مهم ديگر، نسبت بين دو شاخه اصلي . توان از حقوق اداري واحد و يكسان سخن گفت نمي

حقوق عمومي يعني حقوق اداري و حقوق اساسي است و حقوق اداري به اجرا درآوردن حقوق اساسي 

هاي طوالني است و  مطرح شده در اين مقاله نيازمند نوشته البته توضيح و بسط تمامي نكات. است

توان اين مقاله را همچون درآمدي بر مباحث نظري حقوق اداري به شمار آورد كه در آثار  مي

سخن آخر اينكه شايد بتوان گفت . حقوقدانان حقوق اداري ايران بسيار كم به آنها پرداخته شده است

فرايندها و سازوكارهاي دموكراتيك دارد و گسترش اين شاخه از كه حقوق اداري نسبت نزديكي با 

حقوق عمومي نقش مهمي در ميزان رضايت شهروندان از دولت و تنظيم كردن قدرت دولت و 

تحديد آن دارد و فقدان يك حقوق اداري منظم و اداره پاسخگو نشاني از فقدان دولت مدرن در يك 

  . كشور است

  

  منابعفهرست 

انتشارات دانشگاه شهيد : ، نهادهاي سياسي و حقوق اساسي، ترجمه رشيد انصاريان، اهواز)1389(پ، اردان، فيلي
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لو، حقوق اساسي، سال   ، تئوري حقوق اساسي چيست؟، ترجمه مجتبي همتي و حسين نبي)1385(استراس، ديويد، 
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