
 

 
 60تا  29صفحات ، 40شماره ، 1402 تابستان، دوازدهمل سا / يعموم  حقوق  دانشفصلنامه 

 

 

 ی حکومت در امور فرهنگ یمدنت یالزامات مسئول

 ***3اردوان ارژنگ، **2مصطفی میرمحمدی میبدی سید، *1سجاد رسولی جزی 
 02/05/1401تاريخ پذيرش:       02/06/1399تاريخ دريافت: 

 نوع مقاله: پژوهشی 
DOI: 10.22034/qjplk.2022.1080.1122 

 ده یچک
ضمانت  تبیین  اي  یاجرا  عدم  برای  دولت   یافكارآمد  فرهنگی  حوزه  تعهدات    های در 

 3اصل    مانند  ،قانونی  احكامبرخالف  تا    شدهباعث  و قضايی    ،اجرايی  ،، تقنینییگذاراست یس
عالوه بر  تضییع شود.    افراد  فرهنگی   حقوقبخشی از  هايی شكل بگیرد و  كاستی  ، قانون اساسی

پذيری و آسیب   اهمیت   از  نظرفرص  ،یتی امور حاكم  ة همدر    مدنیقانون مسئولیت   11  ة ماد  ،آن
 خأل  ب یرتت  نيا  بهو  ده  كرمعاف    مدنیرا از مسئولیت   دولت گوناگون، با ذكر چند شرط    اقشار

اشخاص حقیقی    لترك فعفعل يا  ناشی از  های  آسیب   از محلوارده    خساراتجبران    بزرگی در
فرهنگیدر    و حقوقی كرده    تأمین حقوق    ة نحو همچون    ی قو قح  هایاگر چالش  است. ايجاد 

فرهنگی   امور  در  تقصیر  راثبات  آننشود،    یشياندچاره  موقعبه  یابيشهيبا  بر  و    كهعالوه  نظم 
  و  و ايراد خسارات جانی حقوق عییتض شيباعث افزا ،دهدمیقرار    ریرا تحت تأث یعموم  ت یامن

  ژه يوبه  ،اهنزياگونه  اين  جبران  ةمطالب  ةشیو اينجاست كه    سؤال  اكنون  .شودمی  مادی و معنوی
  ، یارشاد اسالم  و وزارت فرهنگ و  یانقالب فرهنگ  یعال  یشورا   نچو   ،اكمیتیح   ینهادهااز  

ضمن تشريح  ،  است   شده  انجام  تحلیلی ـ  به روش توصیفی  كه  ،اين پژوهشر  د  ؟چگونه است 
قبیل   ،و حكمرانی شايسته  اداریحقوق  اصول  برخی   پاسخگويی  پذيریمسئولیت   از  لزوم    ، و 

نتیج ويژگی  كه  شد  حاصل  هاين  و  باال  می  فرهنگی  حقوقخاص  های  اهمیت  كند  ايجاب 
 .ماندنبايد بدون جبران باقی بنهادهای حاكمیتی  از سویخسارات ناشی از آن 

 .مدنیمسئولیت  ضمان، ،دولت  ،حقوق فرهنگی، امور فرهنگی  : کلیدی واژگان 
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 مقدمه 
عالوه بر    ،حكومت اسالمیو    رداد  بديلیب  یجايگاه  در نظام حقوقی اسالم  یفرهنگ امور  

مكلف به رعايت حقوق فرهنگی    ،معیشت آنان  رعايت حقوق مادی شهروندان و تأمین رفاه و
بايد    (49۷  :2ج    ،139۷موسوی خمینی،  )  است آحاد جامعه   اهتمام خود را در جهت    همةو 

در   یمدنت یلمسئو   نظام   ی جامعه به كار بندد.قای سالمت فرهنگتصیانت از فضای معنوی و ار
ايران گامحقوق  اگرچه  جامع،  تحقق  جهت  در  بلندی  است، ة  های  برداشته  متمدن  اسالمی 

گسترش روابط    موازات  بهو    داردی  های جدّكاستی  فرهنگی و معنوی  همچنان در تأمین حقوق
  با   گیرد.عاد جديدتری به خود میابهرروزه    اين معضل  های نويناجتماعی و پیشرفت فناوری

مناسش  تبیین فرهنگیروط  امور  در  تكالیف دولت  تعهدات و  اجرای  برای ضمانت  حجم    ،ب 
عدم   ،واقع  در.  دشخواهد  ری و درمان  یگ پیش  فرهنگی عصر حاضرو خسارات  وسیع حوادث  

راهپیش مدبینی  در  دولت  تقصیر  يا  قصور  از  ناشی  جبران خسارات  برای  مناسب  يريت حلی 
شده   باعث  فرهنگی  در  جدّ  خألامور  از  یصی  مردمانت  فرهنگی  از   قطعاًكه    ،حقوق    يكی 

نظام حقوقی ضرورت دارد    ،بنابراين  .دشو شود، احساس  محسوب میحقوق عامه    مهم  مصاديق
جبران    كشور نیز  و  ملت  ممتاز  حق  اين  از  پاسداری  جهت  از    یهاخسارتدر  وء  سناشی 

به دنبال پاسخی راهگشا   دنك می  اقتضا  اين موارد  بردارد.ی  گام جدّدولت در اين حوزه    عملكرد
مدنی ولیت كه دولت در امور فرهنگی چگونه و تحت چه شرايطی مسئ   باشیم  پرسشبرای اين  

كه نآ  جمله  از  شود؛مطرح می ديگری  های  پرسش  اصلی،  سؤالاين    كناردر    ،طبعاًكند؟  پیدا می 
زيانزيان  بین با  فرهنگی  خسارات  و  پژوها  دارد؟  وجود  تفاوتی  چه  مادی  اين   شههای  در 

تعهدات و تكالیف   در خصوصمدنی  عالوه بر تبیین ضمانت اجرای مسئولیت   ،تواندمیزمینه  
از حقوقیای  حابه  ها،  فرهنگی دولت  از مفاسد و  تمدن    تحقق  ملت و  فرهنگی  بخشی  عاری 

با   یكتب و مقاالت  دهدنشان می  اين نوشتار  ی نويسندگانجو و جست   .كمک كنداخالقی  رذايل  
  بهمدنی دولت  رهنگی و وظايف نهادهای رسمی در تأمین آن يا مسئولیت حقوق ف  رتفسی  هدف
به    طور است   ةرشتعام  درآمده  آ  برخی  .تحرير  شهروندان  دمانن  ـ هان از  فرهنگي    ،حقوق 

حضرت   یدر فرمان حكومت  ی حقوق فرهنگ»  ،(1389)  محسن داوری  ةنوشت  رويكردی اسالمي
نگاه  ص()رسول با  محمود    ةنوشت  ران«يا  یاسالم  یجمهور  ینون اساسقا  هب  یبه معاذ بن جبل 
واهد  »بررسی  ،(1398)  نژاددری ح  اهللیول  و  یزنجان  نيالدجمال و  ن اف  رسمی  ظايف  هادهای 

ارائ و  ايران  در  نهادها«    یسازهماهنگراهكار    ةفرهنگی  نیكو   ةنوشت اين  مسعود  مرامهاشم   و 
و وظ  بهاگرچه    ـ (1386)  حداد فرهنگی  تأف دستگاهيا تبیین حقوق  در  آهای حكومتی    نمین 
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مانند   ـ رديگ  بعضی  .اندورود نكرده  فرهنگی   وق تأمین حقضمانت اجرای  به بحث    ،اندهپرداخت
اقدام  يفقه  تیماه ضمان  و   ، (1396)  مرتضوی  اءیض  دیس  ةنوشت  آن  باراني ز  یهادولت 

مو  ـ ( 1389)  زرگوشمشتاق    ةنوشت   دولت  مدنيمسئولیت كثرت  لحاظ  عمل  رابه  در  كه  دی 
شرايط و سازوكار آن در بدون بررسی    و  اندپرداختهمدنی دولت  مسئولیت به    ق افتاده عموماً اتفا

مانند   ـ ديگر  دستة  .اندمدنی برآمدهتبیین نواقص قانون مسئولیت   درصدد  حقوق فرهنگیتأمین  
مسئولیت  فرهنگی«  »مبانی شرعی  امور  در  دولت  ارژنگ  ةنوشتمدنی  رسجسو    اردوان  ولی  اد 

برخی  و    اندمدنی دولت در امور فرهنگی پرداختهیت مسئول  مبنای  بحث به    فقط  ،(1398)  جزی
كرده  اجرايی  هایچالش معرفی  را  فرهنگی  خاص خسارات    ظرافت و حساسیت   اند.آن  امور 
الزامات  كندمی  اقتضا و  تضییع  نضما  شرايط  از  ف  ناشی  سویرهنگی  حقوق  های  سازمان  از 

تبیین  ه  سنجیدتخصصی    رو ط  به  حكومتی پژوهش ة  شیو   .شودو  اين  در  اطالعات    گردآوری 
الگوی  ی  اكتابخانه تحلیلیتوصیفیبا  ادامه    .است   ـ  در  و  تبیین  پژوهش  كلیدی  مفاهیم  ابتدا 

مسئولیت بايسته تحقق  و  مدنهای  شد  خواهد  بررسی  فرهنگی  امور  در  دولت    آخردست ی 
شناسی  اساس سنخ  برمدنی دولت  و مسئولیت   گینهرهای فتشخیص زيان  معیارهای  مصاديق و

 شد.خواهد ارائه  قضايی  اجرايی و و تقنینی
 م یمفاه .1

موضوع جايگاه  به  توجه  هر با  تبیین  برای  حقوقی،  و  فقهی  مباحث  در  بهتر    شناسی  چه 
 ئه شود. م كلیدی اين تحقیق اراتعريفی روشن از مفاهی ضرورت دارد  موضوع در اولـین مرحله

 1مفهوم دولت  .1ـ  1
»دولت«  در علم حقوق مرسوم از  كه  تعريفی   و   «كشور»  مفهوم  در سه  آمده  عمل  بهترين 

است   «مجريه  ةقو »و    «حكومت » گاهی    .(54  :1392  ،یپناهيعت شرقاضی)  متجلی  مبنا  اين  بر 
كشور   معنای  به  دولْت  رفته  كار  بهدولت  معنا  اين  در  و    افتهيسازمان  سیاسیِ  ةمعجا  و 

نهادهدشیبندنهاد ساير  كه  است  شدهای  ناشی  آن  از  سیاسی  چون  های  عناصری  شامل  و  اند 
به كار   مجريه« ةقو یاسی  س ةاليسرزمین و حكومت است. گاهی نیز دولت به معنای »  و یت جمع

است؛  دولت،  ئهی  سیرئكشور،    سیرئشامل    رفته  مجريه    ةقو اجرايی    یهادستگاه  ،وزرات 
بسیار    . (55  :1392  ، یپناهيعت شری)قاض دولت  از  كه  سومی  معنای  منظورِ رفته    كار  به اما    و 

»د  روپیش    تحقیقِ ناز  و  ت حاكم  ئفرمانروايان يک كشور )هی  ةجبه  معنا است یز همین  ولت« 
است. در اين تعريف، دولت به معنای   برانفرمانشوندگان و  سیاسی( در برابر حكومت   انيمتصد

نهاد  حاكم  ةطبق فرمانروايا  ايهای  در  سیاسی  ، معنا  نست.  قشر  بر  شامل  مجة  قو   ،عالوه  ريه 
  ، یپناهيعت شر یقاض)د  شو میقضايی نیز  و    ،اجرايیاداری،  های ديوانی،  و ساير دستگاه  مجلس
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اين  از  مقصود    ،واقع  در  .(5۷  :1392 در  است   نوشتاردولت  عالی  شامل  ؛حكومت  شورای 
شاغل در    و كارمندانمی  السرشاد ا ، وزارت فرهنگ و اآن  فرعیهای  انقالب فرهنگی و شورا

 .های فرهنگی كشورها و نهاددستگاه همةو  ،ادارات دولتی وابسته به آن
 مفهوم امور فرهنگی  .2ـ  1

فرهنگ  عبارات    متعددتعاريف    از  و  جمع  و  شده  ارائه   مبهمبا  تعريف   ة ارائبندی  يک 
در   صرفاً  هاآن   زا  یخراينكه ب  ژهيوبه  ؛ناممكن باشد  حتی  اير  دشوا  شايد  هاآن   ةمشترك از هم

و   دارند  اشتراك  »فرهنگ«  از يک  یكلبهلفظ  در   كه  آنجا  ازاما    .دنديگرمتفاوت  پژوهش  اين 
ايران    ةمحدود اسالمی  جمهوری  حقوقی  می   ،گرفته  انجامنظام  نظر  تعريفیبه  كه   را  رسد 

  ـهنگیرف  يعنی شورای عالی انقالبـ  می ايرانجمهوری اسالنظام  نگ در  متولی فره  نيترمهم
داده   ارائه  واژه  اين  مبنا  می از  »  .داد  قرارتوان  فرهمهندس   ةنقشدر سند    فرهنگ   ،نگی كشور«ی 

»  ایمجموعه اساسی«،  باورهای  و  »عقايد  آدابهاارزشاز  رفتاری  ،،  الگوهای  و  ريشه  و  دار 
  ـكلـ ش   رفتار و مناســبات جامعه را  و  اكاتادركه  ده  شو »مصنوعات« معرفی    »نمادها«ديرپا«،  
(. در اين سند  2:  1393جامع مهندسی كشور،    ةنقشسازد )دهد و هويت آن را میمی  و جهت 

. فرهنگ  1:  است   گرفته  قراربررسی و تحلیل    و  در سه سطح مورد شناسايی   یحقوق فرهنگ
عمومی 2  ؛ (ايرانی  ـاسالمی)  یمل فرهنگ  حرفه3؛  2.  فرهنــگ  معلمــان،  )  یا.  فرهنــگ 

روحا قضات(  ـ ی نبازاريــان،  پزشكان،  سیاستمداران،  مهندس  ةنقش  )ـان،  كشور،    یجامع 
را در سطح شهروندان  فرهنگی بخش قابل توجهی از حقوق قانونی  و امور  ق  قو ح  (.2:  1393

  در برابر   دولت   و در قانون اساسی اغلب كشورها  دهدمیالمللی به خود اختصاص  ملی و بین
 در مبحث زيان   .(1395،  همكاران  اسماعیلی و)  دارد  یمردم تعهدات و تكالیف  ادعاهای فرهنگی

 شوند. ل بررسی میمفصبه طور حقوق مادی، اين نوع   فرهنگی و
 وم ضرر. مفه3ـ  1

دارند  ربخسارت    وضرر    و  زيان داللت  معنا  در   (.50  :1391لنگرودی،    )جعفری  يک 
منافع مسلم  ع  ییضو ت  ت يتقو يا    صاشخانقصانی در اموال    ت گف  توانی مآن    تعريف اصطالحی

)كاتوزيان،  است    كردن  وارد  شخصبروی  آحیثیت و    و  سالمت   به  خدشهيا  الحصول  قطعیو  
فوت شدن ضرر به معنی از بین رفتن مال يا    خصوصی  و حقوققضايی    ةرويدر  (.  244  :1391

از   كه  آن عرفی    مفهومِ  حاضر  تحقیقِ  مقصود  3.آمده است   شودیمتعهد حاصل  نقض  منفعتی 
جعه عرف مراقضاوت  آن بايد به  وقوع  بدين معنا كه برای شناخت    ؛(5۷  :13۷5  ،یقنرا)  است 

از    ممكن است   طبق عرف   ،بنابراين  (. 125  : 1392فرجام،  نیک)د  كر   و   صدمات روحی برخی 
 .تلقی شوندن و جبرا میترم قابلنیز  معنوی
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 فرهنگیدر امور   مدنی دولتمسئولیت  اساسی شرایط. 2
ر  مدنی دولت در اموبرای تحقق مسئولیت   دهدیمختلف نشان م  تاقوانین و مقررة  مالحظ

نیست    عادالنه  .رابطة سببیت   ،بارزيان  ارتكاب فعلزيان،    ؛الزم است   شرطوجود سه    فرهنگی
كه دولت تحت هر شرايطی ضامن خساراتی باشد كه در امور فرهنگی بر شهروندان وارد آمده 

  . شوندبررسی می   از شروط  يک   هردر ادامه  .  (مو بخش س  ،1389سنگری،  )امامی و استوار  ست ا
  دانستمدنی در امور فرهنگی  ئولیت دولت را واجد مس   توانبرای اينكه بتحقق خسارت:    (الف

اثبات شودة  ابتدا تحقق ضرر از ناحیالزم است   بنابراين اگر فعل يا ترك    .دولت در اين امور 
دستگاه خسفعل  بروز  باعث  مشخصاً  دولتی  مختلف  نظر  ،نشود  تر اهای  گرفتن    در 

دستگاهمسئولیت  برای  منط  يادشدههای  مدنی  مبنای  البته  فاقد  است.  كه  قی  داشت  توجه  بايد 
در    بساچه دولت  عملكرد  از  ناشی  فرهنگ    ةحوززيان  اتفاقاً  و  نباشد  مادی  صرفاً  فرهنگ 

بیشتر ماهیتای است كه خسارات ناشی از سوء عملعرصه   تا   دمعنوی دار  كرد دولت در آن 
ر آنان وارد آمده است.  به دنبال تأمین خسارات معنوی هستند كه ب  عمدتاً زینديدگان زيان .مادی

اركان مسئولیت   مدنیمسئولیت   نظام  در مباحث سنتیِبار:  ارتكاب فعل زيان  (ب از   مدنیيكی 
ك ارتكاب فعل زيان با همین فعل است  و  واهد خ   ه فاعل آن مسئول جبران خسارتبار است 

فعل خود    فاعلی مأخوذ به  آن هر  موجب   به  زيرا.  مبنای عقلی برخوردار است از  اين ركن    .دبو 
زياناست.   تحفعل  سبب  كه  مسئولیت باری  میقق  است مدنی  ممكن  )  شود  يا  مثبت  ايجابی( 

انجام ندادن   بار باشد، گاهیتواند زيانگونه كه ارتكاب عملی میيعنی همان؛ سلبی( باشد) یمنف
مدن  328  ةماداساس    برد.  شو ايراد خسارت می  ب ب س  نیز  عملی زيان ی،  قانون  ايجابی فعل    بار 

صورمی دو  به  يا  )  میمستقت  تواند  گیرد  ( حی تسب)  میرمستقی غمباشرتی(  حالت    صورت  در  و 
د فعل  در مورها را  بندیامروزه برخی اين تقسیم.  منتهی به خسارت شود  یرعمدیغعمدی يا  
نیز   نظرياتی  اندبرده  كار  بهسلبی  طرح  با  اشیا  ـ و  نگهداری  و  فعل  از  ناشی  مسئولیت  ،  مثل 

و    ،دولت   ة، مسئولیت بر مبنای مداخلكنندهآلودهمسئولیت بر مبنای  برابر منفعت،  مسئولیت در  
يزدانیان،  )  ندكن اخیر كمک    ة دهمدنی در  حقوق مسئولیت   شدن  متحولبه    اندكردهتالش    ـ غیره

موضو1394 اين  پیوند  وجه  حاضر با    ع (.  حاكمیتی  نوشتار  عملكرد  گاهی  كه  است  يا    اين 
امور    یگريتصد در  عمومی    رغمبهفرهنگی،  دولت  منافع  دارای  مصلحت  اينكه  مبنای  بر  يا 

است،   نیز  زيانعمومی  كه  يا  چالش  .هستبار  است  حاكمیتی    صرف  بهتوان  میچگونه  ن 
اقدام كردن  زيانقلمداد  فات  امور  در  دولت  ر  رهنگیبار  جب  ااو  زياناز  خسارات  ديدگان  ران 

به حاكمیتی يا تصدی امری الزم    اختیارات دولت معاف كرد؟ يا اينكه اصوالً تفكیک اقدامات و  
نه؟ يا  است  شايسته  ومنظسببیت:    ةرابط  (ج  و  اظهار  رابطه   ور  فعلتبیین  بین  كه  است    و   ای 
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برقرا خسارت  و  زيان  است عامل  گونه  ؛ر  شخص    ایبه  آن  عمل  اگر  رخ   دو بنكه  نیز  زيان 
درنمی مسئولیت   داد.  تحقق  برای  فعل  وجود خسارت    فقطمدنی  واقع  كافی    باراني زو  فاعل 

می حكم  عدالت  منطق  و  مسئول    كندنیست  شخصی  فعل هیچ  يا  تقصیر  از  ناشی  كه    زيانی 
نیست ضرری   و    او  فاع  ةرابط  دباينباشد  فعل  بین  اسببیت  ايراد خسارت  و  در  ل  ثبات شود. 

داده   فرض را بر مقصر بودن شخص قرار  دگانيدانيزبرای حمايت از    گذارقانون  ،دراو م  برخی
البته  است  رابط  كه  اثبات  مانع  امر  نمیة  اين  اثبات    ،ودشسببیت  كه    ةرابطبلكه  است  سببیت 

تقصیر  ،تواندمی بدون  كند   ،هرچند  ايجاد  مسئولیت  اشخاصی  زيان  نی همینعي؛  برای  ديده  كه 
ودن آن در مسئول ب   ثابت كند،  نفرهای ديده را در اثر اقدام يک  ت بین ضرریب بسة  توانست رابط

نكند  تقصیر مشكلی را حل    احراز عنصرست  ممكن ا  در اغلب فروض  افی است وشخص ك 
.  كیک قائل شدو فرعی ايجاد حادثه تفعوامل اصلی  بايد بین  بنابراين    .(139  :1388زرگوش،  )

حقوقی مباحث  قضاوت    ،در  اساس  گسترده  تفكیك  ،فرعبر  شرط  ی  و  سبب  صورت  میان 
(. در فقه و حقوق  1395ر،  نوری و بزرگمه)د  شو میبب حادثه  و مسئولیت متوجه مس  گیردمی

 . شوندمنجر به ايجاد حادثه و خسارت می  هم  بامجموعه عواملی است كه    ايران منظور از شرط
ضرر و احكام حقوقی  توان می  یفحقوقی و عر نظر ازشود كه  به عواملی گفته می فقط سبب  اما
آن   را ايمرتبط كرد.    هابه  نبود« را جاری آزمون »ل  اوة  حلن تفكیک در مربرای تشخیص  اگر 

میمی و  آيا  »گويند  كنند  نبود  عامل  اين  می   هم   بازاگر  رخ  نهحادثه  يا  رخ   ؟«. داد  حادثه  اگر 
از میان اسباب    سعی دارند  خیر بالبته  .  دانندسبب می  یقانون مدن  331  ةمادق  بطداد آن را  نمی

كه از افرادی    ،(. در بحث ما85  :1394ی،  يبابا)  ندكنيی  ايجاد حادثه سبب مؤثر و اقوی را شناسا
  بی و آسفرهنگ دچار خسارت    ةحوزن رسمی و دولتی مربوط به  مسئوال  افعالافعال و ترك  

  ی اشخاص اقدامات ترك و  تكه در اثر و به علت اقداماند كناثبات  دباي دانشده یو روحمعنوی 
سببیت در   ةرابطاثبات اين    رسدظر می به ن  هرچند   ؛انددهشیقی يا حقوقی( دچار خسارت  حق)

نیست. البته بايد گفت    فرساو طاقت چندان هم مشكل    ايراندر كشور  امور فرهنگی و معنوی  
استثنايی  جز موارد  و  همچون  ،در  مسئولیت   غصب شبه  غصب  برای  بكه  نیازی    احراز   همدنی 
زيان  ةرابط فعل  بین  زيا  بارسببیت  در  (26۷  :1393لطفی،  ندارد )وجود  ايجادشده    نو  ديگر  ، 

 د. شو رت بايد وجود اين رابطه اثبات  جبران خسا ةمطالببرای  موارد
 در امور فرهنگی حکومتمدنی مسئولیت راهکارهای ها وچالش. 3

تحقق   فرمسئولیت برای  امور  در  دولت  هر  دشخواهیم    روروبه  یعناو مبا    هنگیمدنی    كه 
های تقنینی و اجرايی  لشچا  ،شانترينمهم  ها مستلزم تحلیل و بررسی جداگانه است.از آن  يک

كه نمودهای    هستند  از  حمايت  جهت  و  اهمیت   ، عامه  فرهنگ در  داشته  توجیهات    حیاتی 
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  ضمان   طاسقا  ةلدا  ،عالوه بر آن  (؛1395حبیبی درگاه،  دارد )، اجتماعی و اقتصادی نیز  حقوقی
مدنی  مسئولیت كه در جهت نفی  نیز  احسان و عدم ضمان امین  قاعده    املش   كومتیح  اقدامات
   شاد اسالمی های حاكمیتی همچون شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت فرهنگ و اردستگاه

از چالشروندكار می  به است.  ، بخشی  گفته شده  د  ةپشتوان  لبته اهای  در عدم مسئولیت    ولت 
شاهی  علیاست )  شده  مطرحهم    ،نظیر تحذير و اضطرار  ،خسارات با قواعد فقهی ديگریابر  رب

مصداق  مفهوم(.  1396جوقی،  قلعه فرهنگی،    و  با یت  اكمح  اعمالحق  ضررهای  آن  تالزم  و 
مدنی دولت  مسئولیت   مصاديقو    ، اثبات تقصیر دولت در امور فرهنگی  ةنحو بار،  اقدامات زيان

امور   محسوب  شچالجمله  از    زین  مربوطهدر  پژوهش  اين  ادامه    كه  دشو یمهای   تحلیلدر 
 . دخواهند ش

 و مادی  فرهنگی زیان .1ـ  3
و  ضررهای   مـ فرهنگی  مـحدود  معنوی  و  انواعحصور  تشخیصشان  و    نیستند  خاصی   به 

حقوق  عقلی اصول  يكی از  كه  اصل دقت  مثال (. 134 :1384 )فیض،   است  و عرفیینعقال ریام
  ـدر مواد متعدد قانون مديريت خدمات كشوری  و  (۷3  :1392،  همكارانوند و  دا)ه  هدو ب  اداری

ب  يد به جوانبا  ،دهشتصريح    آن  به    ـ 90  و  46  ةماد  «الف»  ، بند42  ةماد  2  ةتبصر،  36مواد    یرنظ
شود توجه  حساس  اقدامات  جزئی  آثار  انوری،    95  :1380معینی،  )  و  به    . (3235،  1381و 

از    هازياندارد    های خاص امور فرهنگی اقتضاظرافت   بايد گفت ام   ث حبدر  موجب اين اصل  
در مواقع الزم از بتوان  تا    شود  های فرهنگی توجهپیامد و تبعات فعالیت ه  بو    دنو شتفكیک    هم
 4حقوق فرهنگی  ةكنندتأمینمسئوالن و مديران    واقع  در.  فرهنگی جلوگیری كرد  خسارات  وزبر

حوزه باوردر  وزارت    ـ رفتار   و   گرايش  و  های  شامل  علوم، وپرورشآموزشكه  وزارت   ،
ارشاد، وزارت فرهنگ  یاورو فنتحقیقات   تبلیغات اسالمی، شورای عالی    و  اسالمی، سازمان 

نیروها فرهنگی،  ارزش انقالب  پاسداران  و  انتظامی  مطبوعات، ی  و  صداوسیما  اسالمی،    های 
ادارات دولتی و    معاونت  عمومی و مردمی،    مؤسسات ها و  یرادنظیر شهر  ،یدولتریغفرهنگی 

پايگكانون فرهنگی مساجد و  به    دباي  ـ ( 260  ـ   228:  1389داوری،  شود )می  های بسیجاههای 
فرهنگی    پیامدها  يا  جوانب  امور  آثار  دقت يا  را    خود  غیر  باشند  داشتهالزم  در   صورت  نيا. 

های آموزش  اگر  ،نینهمچ  5فرهنگی خواهند بود.  يا خسارات امور ضدضامن تضییع آن حقوق  
كامل  و  مراسم  زمینة  در را    الزم  باشند    برگزاری  ديده  زيانمی  ی خوببهفرهنگی  های  توانند 

ای را  ات شايستهاقدام  ،انيزوقوع    از  یریشگیبا هدف پو    ادهد  یصتشخ  از غیر آن  رافرهنگی  
بب  ،بنابراين  به عمل آورند. ت  و دق  ی گفرهن  های زيان  ا حث اصلی تفاوت بین ضررهای مادی 
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  استیفای حقوق فرهنگی زيانی   است.  امور  بندیت و اولوي  ،گذاریاهمیت   ،صخیتشالزم برای  
 6. (1396فهیمی، است ) برابر آن  نبودِ واحـتمال تحقق  مشابه ضرر عدم نفعْكه  است 

فرهنگی در اين    هایاما بسیاری از زيان  .ندامادی اغلب در همین دنیا قابل جبران  یرهارض
مباقدنیا   و  نیستند  جبران  جبرل  نمی عموالً  هم  حرمت   مثالًشوند.  ان  و  ذوی  شكستن  الحقوق 
های معنوی  زيان  ،، اگرچه ممكن است با يک يا چند عذرخواهی همراه باشدعام  مأل  در ن  امؤمن

  فراموش است كه باعث    زمانی  ديگر گذر  تفاوتقابل جبران نیست.    یراحتبه  ر اثر آنحاصله د
و  شدن گذشت  زيان  معموالً  نیيع؛  شودمی  واردهر  رض  حادثه  از  پس  مادی  به    زمانهای 

حتی   توانندمی  های معنویزيان  اما،  شوندشوند و باعث رنجش خاطر نمی فراموشی سپرده می
باقی بمانند و روحیات    اد حاضر در هنگام ايجاد حادثهر و عموم افردر ذهن متضر  تا آخر عمر

آنفتديگر  .  كنندخارج    لداحالت تع  ن را ازديدگازيان   تا موقع جبران خسارت در اثر   كهاوت 
زيانزيان برای  مادی  جديدتردهای  ضررهای  نمی  يده  زيان،  دشوايجاد  اگر    فرهنگیهای  اما 

اگر در   مثالً  شوند.  ديگری  ناپذيرجبرانهای  بب ايراد خسارتتوانند مسجبران نشوند می  سريع
 طوالنی  زمانمدت( در  تاداناسران،  ، دبیناروحانی معه )اج  اثرگذارعلیه يک قشر    فضای مجازی

  رود می  نیاز ب قبح گناه  ترويج و نشر يابد،    يا توهین به محترمات  فرهنگی  و ضد  ءتبلیغات سو 
اجتماعی  يا   ديان  شاي موقعیت  عنزد  تزلزل  مومی  دگاه  دچار  پ  شودمیجامعه  و    امدهای و 
  ی ها در ضرر كه  تفاوت ديگر آن   نیست.   قابل اصالح   ی ت ح را به   كه   كند می در آينده ايجاد    يیهاب یآس

ب   ، ی فرهنگ  از  بر  فرهنگ   ن ی عالوه  معنو   ی رفتن حقوق  نزد   ده، ي د فرد خسارت   ی و  افراد  و    ک ي غالبًا 
 نیست.   گونه ن ي ا های مادی  زيان   كه ی درحال   ، شوند ی م چار خسارت  د   ز ی ن   ده ي د ان ي مرتبط با ز 

 ضمان دولت اسقاط ةادل .2ـ  3
از دولت رفع و    در برخی مصاديقضاتی است كه  د و فرون شامل قواعام ضموارد اسقاط  

می ضمان  جواب    كنددفع  در  ضمان  ةادليا  شده    ،اثبات  آورده  فقهی  كتب  در  است  كه 
 . شودمی  (، استدالل1۷6 :1 ج ،13۷1بجنوردی، )
 بار حاکمیت و تالزم آن با اقدامات زیان اعمال .1ـ  2ـ  3

اصل    چنان حقمبنا  مثابة   به  ۷ومی م ع   خدمات  ةارائكه  اداریی  حكمران  وق   8سته يشا  یو 
حكومت    ةفلسف ووجودی  شده    گونه نيا  دهندگانارائهبرای    خاصی  یقانونامتیازات    دانسته 

تلقی    یخدمات عموم  نيترمهم  كه  ،یهنگق فرحقو   نیتأمالزم است    9ستاده  ش  ذكر  خدمات
  ، اقشار گوناگون  یريپذب یو آس  یرگذاریثتأ  زانیمتناسب با م  ، (1393،همكاران  و  واثقشود )می

اولو   توجه  مورد و    ،يیقضا  ،يیاجرا  ،ینیتقن  ،یگذاراست ی س  مختلف  یهاوزهحاول    ت يو 
از    دگیرقرار  حكومت    ینظارت مسئولیت   11  ة ماد.  دشو   یریجلوگ آن    عییتضو  مدنی قانون 
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  حسب  بر   ت ل واعمال حاكمیت د  كه  یصورت  در   است   مقرر داشته  زمینه  ن يا  در  1339مصوب  
برای مناف  ضرورت  مو تأمین  اجتماعی  خسارت  ع  پرداخت  به  مجبور  دولت  شود،  ضرر  جب 

 ـضرر وارده  و تأثیر  ،زانیم  اهمیت،  ،از نوع  نظرصرف  ـ مذكور  ةمادبنابراين    .وارده نخواهد بود
يعنی هرچند تصويب يک قانون يا    ؛ كرده است بار خود معاف  دولت را از ضمان اقدامات زيان

 تواند منجر به ايراد خسارت شود قدامات و تصمیمات فرهنگی می ا  دادرسی و  ةنامآيین  یااجر
يک   منزلة  بهثبوت ضمان در برابر زيان ظنی با تقدم مصالح عمومی    ،(111  :1396)مرتضوی،  
مدنی  قانون مسئولیت   11  ةمادد. استنتاج عدم مسئولیت مطلق دولت در  منافات دار  اصل حاكم

عمومی بر   و منافع استدالل فوق )تقدم مصالح  است تنی فگ نافع عمومی است. م مدتق ةپايهم بر 
مسئولیت مطلق در    عدمِ  ،اگر اين اصلْ  زيرااشكال مواجه است.    ( بات ی و مسئولثبوت ضمان  

های  و ترك فعل  هافعلاز    ی توجه  قابلدر برابر بخش  دولت    یجه بدهد،اعمال حاكمیت را نت
كند و  شانه خالی می  یراحتبهو از بار به عهده گرفتن ضمان    كندمی  دخود بدان استنابار  زيان

ی شرعی و عقلی  امری كه با مبان ؛ماندباقی می جبران دونبدر پی آن حجم وسیعی از خسارات 
بخش زيادی از اقدامات   بدين ترتیب،(.  9  :1398  ،همكارانو    ارژنگ)  ست ینفی ضرر سازگار  ن

توان قائل به دفع  صرف تمسک به آن نمیبا  يا    شودمیخارج    ی اعمال حاكمیت  ةگستراز    دولت 
 یت یاكم ر ح امو تفاوتی میان  ساالر مردم های (. البته در دولت 115  : 13۷6 غمامی، شد ) ضمان   و رفع 

 وظايف ذاتی خود  در انجام   نكه ي ا  وجود   با يعنی مسئوالن حكومتی    ؛ د ندارد و اعمال تصدی وجو 
مص  و  د ونیت آزادی  آن   رند ا د ن حق    ارند هايی  ايراد كرده    سوءاستفاده ها  از  به  اقدام  آن  اثر  در  و 

ناشی از   ضمان   با  بحث ما   ة مقايس(.  151  : 1389،  زرگوش كنند ) های معنوی و فرهنگی  خسارت 
غمامی، ) است  از مصاديق آشكار اعمال حاكمیتی  شته و وظايفش  مصونیت دا  خطای قاضی كه 

د در میان موارد اعمال حاكمیتی تفكیک قائل شده و ي ا ب  كه  باشد می بیانگر اين نكته  ،  ( 11۷  : 13۷6
خسارت وارده، خطا، تقصیر،   ة نحو ،  ی اثرگذاراهمیت و    حكم هر مورد را با در نظر گرفتن میزان 

 .نبودن اقدام مشخص كرد   يا بودن، اضطراری بودن   ناپذيركنترل قابلیت كنترل يا    اهمال، 
 عدم ضمان امین  ةقاعد .2ـ  2ـ  3

كههمان وصا  طور  »امانت  منزلة    ل  به  معروف    یكيانصاف«  اداری  مهم حقوق  اصول  از 
ون قانو    هشدن تصريح  مسئوال  ةسوگندنامبه متن    نیزقانون اساسی    121و    6۷اصول  در    10،شده

كشوری اداری    مديريت خدمات  كاركنانمسئوالن  كردهدستگاه  و  را موظف  با    های حاكمیتی 
آن ملزومات  و  انصاف  ك دجويعنی    ـ رعايت  اخالقاری  ان  بییو  و  برابری  رعايت  طرفی،  ، 

عدم    ةقاعدمفاد  (.  88  :1392هداوند،  زند )بپرداتكالیف خود    دادن   به انجام  ـ یدارامانت   ،انصاف
  وارد كه بدون تقصیر وی به مال امانی    است خساراتی  امین در    ضامن ندانستن  نیز  ضمان امین 
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مسئولیت و كارگزاری    مثل  است؛   شرعیه  امانت   و  ینل اما. اين قاعده شامل انواع اموااست   شده
اسالمی شیرازی،  )  در حكومت  ارتباط  26۷  :1411مكارم  در خصوص  بحث    آن(.  نوشتار  با 

وبايد گفت    حاضر به شمار می  امینِ  دولت   كاركنانِ  مسئوالن  تا در جهت مصالح مردم  روند 
وظايفشان افراد  حقوق  تأمین  و  نحو    حكومت  به  اا را  نفی   آنچه  هند.دنجام  حسن  را  ضمان 

و  وی مالک يا شارع برای تصرف در اموال كند امین بودن شخص، عدم كوتاهی، مأذون از س می
مسئوالن مربوطه بايد تأمین حقوق فرهنگی را    .(369  :1396مرتضوی،  است )المال  بیت   حقوق

سیاست برنامه  ةسرلوحمنصفانه   و  قرار  گذاریها  خود  اجر  دهندهای  در    همة   ةنالدعاای  و 
آبرو و حريم خصوصی اشخاص و    و   ها و هنجارهای عرفیارزش  و امور فرهنگی خود  مراسم

معنوی    و ضامن خسارات   دان مرتكب تقصیر شده  صورت  نيا اقشار را محترم شمارند؛ در غیر  
های  بتوان نفی ضمان ناشی از خسارت  قاعده  به استناد    صرف  به اگر    زيرا  11وارده خواهند بود. 

نقضرا    معنوی   و هنگی  فر كرد،  با    و   غرض خواهد شد  اثبات  قاعده  تشريع  از  هدف شارع 
فرهنگی  متولی امور    ،گريد  انیب  بهعارض است.  ديدگان در تجمع زيادی از زيان  حقوقتضییع  

تأمین حقوق    ت ي نها  درفرهنگ عمومی و    و  به تعالی اخالقاموری است كه    دادن  انجامامین  
و وصف امین  ده  شمرتكب كوتاهی    صورت   نيا در غیر  كه    د شو می  منجر  فرهنگی شهروندان

فرهنگی    یهاخسارتوی را مكلف به پاسخگويی و جبران    دبايو    است   داده   دست   از بودن را  
اقدامات از  دانست زيان  ناشی  خود  استناد    ،بنابراين  .بار  طريق  از  ضمان  انواع  نفی    به امكان 

 فكیک شد.به ت لقائ  دبايخود قاعده با ترديد مواجه است و  صرف
 احسان  ةقاعد .3ـ  2ـ  3

مَا  »  ةفيشر  ةآي  شوداصلی اين قاعده كه در شمار قواعد مسقط ضمان به آن استناد میمستند  
مِ الْمُحْسِنِينَ  سَبِيلٍعَلَى  ).نْ  مسئول شمرده    .است   (91:  9«  نیكوكاران  كه  است  اين  قاعده  مفاد 

  (. 362  :1396  مرتضوی،شود )ی میو مدن  یكیفر  میت آيه شامل نفی مسئولیت شوند. عمو نمی
پژوهش موضوع  با  قاعده  اين  ارتباط  امور    وجه  در  اسالمی  حكومت  اقدامات  كه  است  اين 

و جلوگیری از تضییع كار دولت تأمین حقوق آنان  است.  شهروندان  به  احسان    صرفاً  فرهنگی
با  های  ضامن ضرر  دولت بنابراين    .است  ضمان  ثبوت  نیست.  فعل  بود  یناحسااحتمالی    به ن 

 ،دهديابنده مالی را از سوی مالک صدقه می  كه  یموردهمانند    ؛مطلق ناسازگار نیست   صورت
. ضمان  هست مال هم  ضامن  ،محسن است  اما در قبال مالک ضامن مال است. اگرچه فرد يابنده

وم . اگرچه دولت در مفه (365  :1396  ،یمرتضو ست )ا  گونهنی همولیت مربی نیز  ئ پزشک و مس
تأم  خود  ماع میبرای  ارائه  را  خدماتی  عمومی  منافع  با    ةارائ دهد،  ین  عموماً  دولتی  خدمات 

مسئولی   كه  هم  موردی  در  است.  هزينه  كند  قصد  بهدريافت  ندارد.ومیعم  تبرع عمل  اگر   ت 
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بدانیم،   محسن  را  گسترده    زنندهخسارت  ضمان  ة ادلص  یخصت  ةداير  جهت ی بهمه  و  وسیع 
 . ای جز پذيرش امكان جمع میان صدق احسان و ثبوت ضمان نیست هر ن چابنابراي .خواهد شد

 یریپذتیاصل مسئول .4ـ  2ـ  3
  عنوان   به  ،و حاكمیتی  يیاجرا  یهادستگاه  فیدر قالب تكالپذيری  پاسخگويی و مسئولیت 

  ی خدمات كشور   ت يريقانون مد  90  ةماد  ليذ  ،ستهيشا  یو حكمران  یق ادارحقو از اصول    یكي
 يكی  12.(498  :1383،  همكاران  ومیدری  )  شده است   حيتشر  یخوب به  ،عیشر  نو تاز مو بسیاری  

مسائلی كه باعث سردرگمی و نقض مستقیم حقوق شهروندان و كاهش كارآمدی ادارات و    از
به مراجعه  ةارائسازی و  آگاه  و  عدم راهنمايی  ی دولتی شده است ها دستگاه كنندگان  اطالعات 

اين اصل در  است  آلمان و    آيین  نقانو  25  ةماد.  دانمارك    ۷  ةماداداری    ح يتصراين قانون در 
ن مديريت خدمات  قانو   موجب   به  ايران  ر. در كشو (318  :1389مشهدی،    و  هداونداست )  شده

دو در  يا  كشوری  ظهور  و سلبی  ايجابی  در  بعد  است.  از    90  ةمادفته  را  كارمندان  قانون  اين 
  به   3۷و    2۷و    26منع كرده و در مواد  ان  آن  هب  گويیو عدم پاسخن  امراجعاعتنايی به حضور  بی

خدمات   ةارائرا از    ندانشهروهای حاكمیتی را مكلف كرده  يک تكلیف ايجابی دستگاه  صورت
شهروندان    های الزم بهاطالعات و آموزش  ةارائپذيری در  مسئولیت ث ما  در بح.  كنند  آگاه  خود

می  از محسوب  فرهنگی  حقوق  سو شود.  مصاديق  ابزار  رآماك   ديگر  یاز   ةكنندتأمیندترين 
است  نهادهای حاكمیتی    وها  پذيری دستگاهلیت پاسخگويی و مسئو   شهروندان  حقوق فرهنگی

و  ) اص۷9  :1392،  همكارانهداوند  اين  ديگری  ،ل(.  قواعد  با  عملكرد   همچون  ـ كه    داشتن 
نظارت همگانی  و  شفاف قی  حقو   ث حی  زا(،  Fuents, 2008)  شودكامل می  ـ مشاركت عمومی و 

فراوان  اهمیت  مواد   دارای  قانون    114  ، 96،  92،  90،  2۷  ،18  ،16  است.  است.  آن  آن  گويای 
اه مربوطه و نهادهای نظارتی پذيری در برابر شهروندان و پاسخگويی در برابر دستگ مسئولیت 
  د و نژافاضلیاست )  اساسی  قانون   55اصل  و    يادشده قانون    90  ةماددر    شده ینیبشیپ  دو موردِ 

های  توحیدی در متون و فرمان  ةجامعتأمین حقوق فرهنگی    نكهيا  وجود  با.  (1400،  كارانمه
اسالمی    مثابة  به  شرعی حكومت  سنگین  ) یمديده  تكالیف   :1398،  كارانمهو  زنجانی  شود 

ها و اشخاص مسئول اغلب دستگاه  مواقعدر برخی    است كهن  آ  رهای میدانی بیانگبررسی  ،(60
  اند وظايف را انجام نداده  موقعبهكافی و    قدر  بهبلكه    اند،را تأمین نكرده  یگنهفر  حقوق  تنهانه

از حقوق مهم را   اين دسته  به نحو تسبیب تضییع كرده  مباشرتاًو  تواند اين موارد می  13اند.يا 
مسئولیت  دعوای  طرح  سازوكار  موجب  ادامه  در  كه  شود  آنان  علیه  تقصیر اث  ةنحو مدنی  بات 

 د شد. ها بررسی خواهمدنی آن ولیت مسئ قيمصادمسئوالن و 
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 اثبات تقصیر دولت در امور فرهنگی ةنحو .3ـ  3
 يعنی اگر تئوری تقصیر؛  گرددیبرممدنی  شده در نظام مسئولیت پذيرفتهاين مبحث به مبنای  

ن نظريه و مشكالت خاص اثباتی در های اي، اثبات تقصیر با دشواریاشدمدنی بمبنای مسئولیت 
ديده تقصیر دولت يا مسئول فرهنگی را  شد و تا زيانديده تحمیل خواهد  ه زيانی بگنهر فرامو 

نكند خ  اثبات  و  شد  نخواهد  ايجاد  كندضمانی  تحمل  بايد  را  سنگینی  نظريه   اما  .سارت  اين 
نمی  دارای ما  بحث  در  و  است  مبنا  تواناشكال  )د    (. 1398  ،همكارانو    ژنگار  باشد 

و در   دنكديدگان حمايت  از خسارت  گذارقانونطلبد كه  می  ی گنهفر  زيان  خاص  هایدشواری
مبنای بر  فروض  قرارتقصیر    فرض  اغلب  مالك  با  مبانی  يا  حق  ـ دادن  تضمین    و   همچون 

 ة ارائيا    بار اثبات عدم تقصیر  مدنیقانون مسئولیت   11  ةماد  يا همچون  ـ فرهنگی  ورعدالت در ام
 تحمیل كند. در اينحكومتی    هایدستگاه  بهی فروض  خردر بالاقل هشدارهای قبل از حادثه را  

و    شودمیديده تنظیم  برای اصالح افراد آسیب   یكارآمدترهای فرهنگی منظم و  برنامه  صورت
اشت  و  نیتأمجهت    در  ترچه سريع  هر فرهنگی ساير  ای  شايستهات  اقدام  خاصضمین حقوق 

  وارده در اثر   راتخسا  همةران  جب  هب  مكلف  يا مجرم  فلختم  نالو ئ سم  و  نایمتول  و  گرفتهانجام  
ترك   انگاریسهل قانون  بسیاریبنابراين    .شد  خواهندها  فعلو  تجرب از  به  عنايت  با  ة  گذاران 

واقعیت   اين  به  مختلف  دارند  موارد  مبت  كهاهتمام  تقصیر  مسئولیت  بر  و    صورت  هبنی  اصل 
پذيرفته نظري  (30  :1386  نقیبی،شود )  قاعده  انسان   كه عدالت   یدرخطر در مواة  و  انصاف  و 

گذار به اهداف حمايتی  . در بحث ما نیز قانونفرعی و استثنايی اجرا شود  صورت  ه ب  دارد  اقتضا
 رسد. خود می

 گذاریقانوناز  یاش ن مدنیمسئولیت .1ـ  3ـ  3
قانون و    یاصل  اساسی    یگذارمقررهبودن  قانون  متعدد  اصول    ة بدنو    14شده  حيتصردر 

چون به موجب آن قدرت نامحدود    .(Harllow, 2006: 190دهد )را تشكیل می  یراصلی حقوق ادا
ضابطه و  كنترل  پا  دهگردي مند  دولت  قانون  حاكمیت  به  اداری  مقامات  و    شوندیم  بنديو 

: 1392شود )هداوند،  در نهادهای اداری خاص تشريح می  تشانیعملكردها و صالح  ،اختیارات
همة طبقات اجتماعی مقابل    برابریبرخوردار است و اصل    ین موضوع از اهمیت فراوا  ني(. ا۷4

حاكمیت    گفته شده و همچنین اصل  لو به موجب اص  در واقع.  قوانین با اين اصل ارتباط دارد
 ,Allen)  «مردود است مقامات و مسئوالن حكومتی    یقانون  ت ی مصون  ا ي  قانون هر گونه معافیت

مور فرهنگی از طرف خود مجاز نخواهند بود  ن ااريو مدن  مسئوالرخی از  (. بنابراين ب199 :2005
پوشی  افه كنند يا در مواردی چشمنون اضبه قا  مواردی را كه مخالف هدف و حكم مقنن باشد

مقننه    ةقو اگر    كه  دشو یماستنباط    ،یاساس  ونقان  86(. با توجه به اصل  280  :1390ويژه،  كنند )
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و    ی ضرر فرهنگ  ی به اشخاص  ندگانينما  یرهاظن اعالم  انیمخود يا    یگذاردر اثر اعمال قانون
در    ،كردوارد    یرفرهنگیغ حاضر  )  ةقو اشخاص  مسئول  ندگانينمامقننه  و   ت یمجلس(  ندارند 

اگر   واقع  در(.  28  :13۷1ابوالحمد،  داشت )  واهدنخ  ت یمسئول  زین  ندگانيمجلس متشكل از نما
نما وظا  ندگانيسخنان  با  ارتباطآن  یندگ ينما  فيمجلس  قواعد  با  هتشندا  یها  مشمول  شد، 

مسئول  یعموم داشتن  )در  مردم  بر  بود.  یمدنت ی حاكم  دارد  چه اگر  ،ندهينما( خواهند  در    حق 
ا مصون  ی دآزا  اشیندگ ينما  یفايمقام  ب  يیها ت یو  خود    تواندینم  ،اشدداشته  حقوق  از 

خطاها  كند  سوءاستفاده ارتكاب  با  آ  یانضباط  یو  نقض  نحو    ی داخل  یهانامهنيیو  به 
ا  تعارفمریغ مباشر  و  فرهنگ  یمعنو   یهاخسارت  راد يمسبب   صورت   نيادر    زيرا.  دشو   ی و 
)خواهد    ت ی مسئول  یرادا جزی،  بود  مقررات    یناش  خواه  ؛ (119  :1398رسولی  وضع  از 

 15.مالزتقنینی  یهاینیبشیاز عدم وضع مقررات و انجام ندادن پ یخواه ناش نامطلوب باشد
 از امور اجرایی  یمدنی ناش مسئولیت .2ـ  3ـ  3

گونه تقصیر و   اب هرتكاره از  ضمان برگرفت  امور اجرايیمدنی ناشی از  مسئولیت مقصود از  
انجام از  و  دادن  تعدی  قانونی  جامعه  وظايف  فرهنگی  امور  متولیان  و  مسئوالن    در   شرعی 

و    یها حوزه ف  هست   16یگريتصدحاكمیتی  ترك  و  فعل  با  تضییع حقوق    عل خودكه  مباشر 
ارزش فحشا  ةاشاعمسبب    وفرهنگی   تبديل  به محترمات،  توهین  هن،  به  ها و  اسالمی  جارهای 
آن آسیب ضد  افزايش  اجتم،  حقوقیهای  و  خسارت    ،اعی  ايراد  تحقیقات شوندمیيا   .
ه  سال اخیر نشان داد  دَه  اجرايی در  گرفته در خصوص ايفای تعهدات فرهنگی مسئوالنصورت

ازلل  عت اشخاصنهادها    برخی  برای   ناپذيرجبرانيا    زیآمفاجعههای  خسارت  راديا  موجب   و 
ضرورت اجرای    نكهيا  وجود  با  1۷است.   شده  ،معرض آسیب اقشار در    خصوصبه  ،عموم مردم

 18، است   گرفته  قرارعلما و كارشناسان    دیتأك تصمیمات مهم شورای عالی انقالب فرهنگی مورد  
مواقع   مربوطهن  مسئوالبرخی  وزارشپرووشآموز وزارت  شامل    ـ حكومتی  علوم، ،  رت 

ارشاد، وزارت فرهنگ  یو فناورتحقیقات   تب  و  ی عالی  لیغات اسالمی، شورااسالمی، سازمان 
ارزش  پاسداران  و  انتظامی  نیروهای  فرهنگی،  مطبوعات، انقالب  و  صداوسیما  اسالمی،    های 

و    معاونت  دولتی  ادارات  ش   یردولتیغفرهنگی  و  هردارینظیر  مردم  مؤسسات ها  و    ، یعمومی 
  فعل ياك  ترفعل يا    در اثرحقوق فرهنگی را    ـ های بسیجفرهنگی مساجد و پايگاههای  كانون

دادن  نادرست  فرهنگی  انجام  وارده  كنندمیتضییع    امور  خسارات  ايراد  دلیل  به  مشمول    و 
 19.شوندمی مدنیمسئولیت  ضمانت اجرای
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 ها و نظارت گذاریسیاست اشی ازمدنی نمسئولیت .3ـ  3ـ  3
از سیاست و صقم به معنای  د  تدابیر و تصمیمات كالنی است كه حاكمیت  گذاری فرهنگی 
به مع قوای سهمجمو  فرهنگی اتخاذ    با يک مسئله و چالش  هدر مواجهعنی عام  گانه و دولت 

ا و ناكارآمدی هضعف در اجرای برنامه  و  هانقص تصمیم  واقع  در.  (419  :1396)قانع،    كندمی
نظارتارزيابی   فرهنگی  لیت اعف  بر  و  شهروندان  های  فرهنگی  حقوق  تضییع  و  ده  شمنجر  به 

وزارت فرهنگ و ارشاد    نكهيا   وجود  با   ايران، در كشور    20. كرده است   جاداي  های مهمیچالش
و  بزرگ  اسالمی دولتی  دستگاه  فرهنگی    یعال  یشوراترين  مركز  عالیانقالب  ترين 
به  حكومت    ةبدنری در  متعدد ديگ  زك ا نهادها و مر  ،شوندحكومتی محسوب میگذاری  سیاست 

متولی    طور  به   كهآمده    وجود و  میی  عموم  فرهنگ  ةتوسعرسمی  بودجهباشند  كالن    ی هابا 
فعالیت  تاكنون  امشغول  اگرچه  كه  داده ند  انجام  زيادی  فرهنگی  بر    ،انداقدامات  چندانی  تأثیر 

البته  .  (120  : 1386،  كارانمه  و   مرامكو یناند )اسالمی نداشته  های فرهنگيا ترويج ارزش  بهبود 
آزادیسیاست   ةحوزدر   اصل  رعايت  عدال  و  گذاری  و  است  امنیت  ضروری  مهمت  ترين  و 
دينی    آن  ةحوز )فرهنگ  زندگ  جي ترو  علنی،  یهنجارشكن  زيرا.  (1385ركوعی،  است    ی سبک 

  ، یگرارتباط با نامحرم و عشوه  یزاس یعاد  ،یو مل  ی نيد  یهاارزش  یشماركوچک  ،یاسالمریغ
غ  ،یربومیغ   یهایقیموسترويج   از    دستاورد  رهیو  است آنبرخی  بوده  هر  ؛ها  از    يک  يعنی 
  كنند میها سعی سازمان ريبا ساو بدون تعامل  اندفرهنگی برای خود هدفی تعیین كرده نهادهای

فرهنگی   ةحیطدر    يیتنهابه وظیفه  امور  بايد    كنند.  انجام  تاما  اگر  هر  گفت  فرهنگی  كالیف 
با    نسازما مركزيتی  ابالغ    اعضا  ةهمتوسط  و  پیگی  شودتعیین  مورد  و  و  میزان  ارزيابی  ری 

قرار  موف شد  تنهانهگیرد،  قیت  خواهد  تأمین  فرهنگی  و    ، حقوق  خسارت  بروز  از  بلكه 
از آن   يک يكی از عوامل موفقیت هر  واقع درمدنی ناشی از آن جلوگیری خواهد شد. مسئولیت 

 مدنی خسارات است. تعیین نقش و مسئولیت  و ها داشتن هدف واحدسازمان
 ضایی مدنی ناشی از امور قمسئولیت .4ـ  3ـ  3

های  در هر مرحله از رسیدگی  هرگاه  و  است قضايی قسم ديگری از امور حاكمیتی    قداماتا
پیشگیری از وقوع   مینةز دريا  ديضرر معنوی و فرهنگی وارد آ  ،ر يا اشتباهقصیت به دلیل ،قضايی

سهل شودناجرم  به  ممسئولیت   گاری  حكم  متهم    ةاعاددنی  خسارات  حیثیت  كامل  جبران  يا 
می مجرمانه    لبتهاكند.  وارده  رفتارهای  از  ساير  یه  ي قضا  ةقو   ة وظیف  فقطپیشگیری  و  نیست 

دولتی و حتی غیر دادهنهادهای  بايد مشاركت  اين موضوع  در  (. 1398پور،  )تقی  شوند  دولتی 
  255مواد ، 1392مصوب  مجازات اسالمی قانون 13 ةماد ی،ساسا  نو قان  1۷1 و 156ل و اص مفاد

آي  260  و  256  و دادرسیقانون  هر    ین  ت  يکكیفری  را  فوق  ة  قو اگر    21.انددهكر  شريحاصل 
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جهت    ،ديوان عالی كشور و غیرهرئیس    و  نظیر دادستان  ،و ساير اشخاص مرتبط با آنیه  يقضا
مثل روابط    اشخاص  فرهنگیاختالفات    رفع  ،اهوقوع جرم، كاهش حجم پرونده  زا  یریشگیپ

  در عفت عمومی و اخالق حسنه  عمال خالفو ساير ا  ،كشف حجاب ،نامشروع، قذف، فحاشی
ات مرتبط را انجام اصالح متهمان و دفع و رفع خسار  برایالزم  امور فرهنگی    یدرستبه   عام  مأل
اقشار  مالی به    جانی و  تارايراد خسا   و جلوگیری از  فرهنگی  تأمین حقوق  از عهدةو  د  ننده

عمومی آسیب  اموال  و  ي  موجب  به يا    دنبرنیاي   پذير  فعل  انجام  یانگارسهلا  ترك    وظايف   در 
  مدنی مسئولیت د بود. البته  ندنی خواه مد، دارای مسئولیت نتری شو مخربمسبب ايراد خسارات  

مختلف    ب عمتناقض در ش  یاآرمنجر به    كه   است   سائلی مازجمله  جرم    وناشی از ترك فعل  
كشور و   یعال وانيد 3 ةشعب  یآراتناقض توان به می در اين زمینه است. دهشكشور    یعال وانيد
 22مراجعه كرد.  ،104 ةشمار یرأ با ،1368/ 09/ 14مورخ   ،یعال وانيد یعموم ئت یه
 ت در امور فرهنگیحکوم مدنی مسئولیت  مصادیق   .4

و بخشی از    است ر واحد  بازيان  لخالت فعشی از دمدنی نابخشی از قواعد عام مسئولیت 
متعدد فعل  چند  دخالت  از  ناشی  مسئولیت (68-66  :1394و،  )عباسلآن  در  از  .  ناشی  مدنی 

اسالمی عمل    ةجامعولت به معنای عام به وظايف خود در امور فرهنگی  مل واحد، ددخالت عا
نی ناشی از دمیت لو ئاما در مس  .وظايفش ندارد  دادن  كند و اهتمام و توجه الزم را در انجامنمی

دولتی   نهاد  چند  يا  دو  اقدامات  متعدد،  عوامل  ورود    طور  بهدخالت  سبب  عرضی  يا  طولی 
فرهنگی   اقدامات  دشو میضررهای  مثالً  فعل.  ترك  شورای يا  مجلس  فرهنگی  كمیسیون  های 

معاونت  فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  شهرداریاسالمی،  فرهنگی  آموزشهای  وپرورش،  ها، 
طولی مسبب و مباشر   صورت بهيا عرضی و گاهی  زمانهمطور  گاهی به   و غیره ،ومل ع وزارت

ايراد خسارت میدر  تعشها محسوب  برای  در مرحلیین مسئوالن  وند.  بحث    دباياول  ة  اصلی 
يک را    جداگانه احكام هر  طور   بهتعدد مباشران و مسببان ايراد ضرر را از هم تفكیک كرد و  

های شكايت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به دلیل  پروندهبه    توانیم  مثالً  23. معلوم ساخت 
ا  توقیف ممانعت  اكرانيا  ك فیلم  ز  اشاره  سینمايی  ادامه    ردهای  در  آنبه  كه  از  اشاره  يكی  ها 

اينمی است  مهم  آنچه  آناست    شود.  بر  عالوه  تقنینی  ايراد موجب    دنتوانمیكه  كه خألهای 
فیلم سازندگان  به  مخ  اهخسارت  مسئولیت   بهند  نتوامی  دنشو   اطبانو  دعوای  مدنی طرح 

 24.بینجامندسردرگمی محاكم قضايی  و  والن اجرايیمسئ
و   سنتوریفیلم    ةپروندتوان به  شده در اين بخش میقضايی صادر  یآرا  ةنموندر خصوص  

كه    3  ةشعبرأی   كرد  اشاره  اداری  عدالت  نهايت ديوان  موجب  ، در  مسئولیت   به  مدنی  اصل 
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به دنبال    ،در واقع  25.شداسالمی به پرداخت خسارت محكوم    فرهنگ و ارشاد  ارتوز  ،ت لود
فیلم   سازندگان  فر  سنتوریشكايت  وزارت  ارشاد  از  و  آن  هنگ  سینمايی  معاونت  و  اسالمی 

فیلم  وزارت اكران  ممنوعیت  لغو  درخواست  بر  مبنی  وارده،    يادشدهخانه  تصديق خسارات  و 
را در حدود اختیارات ناشی از   سنتوریران فیلم  ری از اك لوگیج   یرديوان عدالت ادا  3  ةشعب
  1361مصوب    ـ نمايش  ةپرواندور  و ص  ،نظارت بر نمايش فیلم، اساليد، ويدئو   ةنامآيین  4  ةماد
وزيرانئهی كرداگرچه  و    دانست   ـ ت  رد  را  مورد  اين  در  شكات  خسارات    ،شكايت  تصديق 

و ضمن تصديق   دانست  را موجهفیلم    ران آناك ممانعت از    ةنتیجده به سازندگان فیلم در  وار
صادره ی  أرمتن  .  به ورود شكايت در اين خصوص را صادر و اعالم كردی  أر  خسارات وارده
شعب سوی  اداری    3ة  از  عدالت  دادخواست    26است:   شرح  دينبديوان  در  شكات  »وكالی 

م بانكی اقدام به بع هنگفتی واموكالن با صرف منا’اند كه  چنین عنوان داشته  تقديمی خالصتاً
فیلمكرده  سنتوریفیلم    ةتهی اين  بررسی  ،اند.  از  كارشناسانه،  پس  تحت    ةپروانهای  مالكیت 

ت نظارت و ارزيابی متشكل از  ئ سپس در هی  .دريافت كرده است   86/ 3/ ۷ـ    154/ 59268  ةشمار
  ، خالقی، اجتماعی، ايک نفر روحانی آگاه و آشنا به مسائل هنری و سه نفر دارای بینش سیاسی
تحت   جزئی  ايرادات  رفع  از  پس  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مذهبی    59/ 154-54  ةشمارو 

فیلم فجر با    ةجشنوارتر نیز در  شده است و پیش  نمايش  ةوانرپموفق به كسب    86/ 3/ ۷  ةمورخ
قش اول  ن  ةپیشهنر  ، درصد به عنوان بهترين فیلم تماشاگران انتخاب و آقای بهرام رادان  96آمار  

سیمرغ بلورين شده است. با اين    ةبرندنقش اول مرد،    ةهنرپیشبه عنوان بهترين    ،مرد اين فیلم
در  و  طبق  لیحاوجود  فیلم  اين  بود  قرار  وزارت    ةبرنامكه  سینمايی  معاونت  از طرف  اعالمی 

  سینمای   45در    86/ 5/ 2فیلم( در تاريخ    ةكنندفرهنگ و ارشاد اسالمی به شركت هدايت )پخش
آيد و در اين اثنا مبالغ زيادی برای تبلیغ فیلم هزينه شد، ناگاه چند روز قبل  شور به نمايش درك 

آ شخصاز  دستور  به  بهن  جعفری  ی  محمدرضا  سینمايی(نام  )معاونت  فیلم   جلوه  نمايش  از 
آمد. عمل  به  كه    ‘جلوگیری  ادعا  اين  با  پايان  در  ارشاد خالف ’ وكالی شكات  وزارت  اقدام 

اس  )  به  ‘ت قانون  فیلم  نمايش  منع  دستور  لغو  خواهان  خالصه  تصديق  سنتوریطور  و   )
عنه مبنی  مشتكی  ة دفاعی  ةاليحمفاد    اند.شدهام مذكور به موكالن خود  های ناشی از اقدخسارت

ها در جامعه در اثر نمايش يكی از فیلم  بر اين است كه با توجه به تبعات ناخوشايندی كه قبالً
ده  كننخواستار شكیبايی و همراهی تهیه  ،به عنوان اقدام پیشگیرانه  ،عاونت م  اين  ايجاد شده بود

ثر  ؤ سفانه اقدامات در اين خصوص م أولی مت .ن شدو تعويق نمايش آ سنتوریو كارگردان فیلم 
بدون مجوز، مبادرت به نمايش آن در خارج از كشور كردند و    ،كنندگان فیلمواقع نشد و تهیه
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  ة نامآيین 4 ةمادبه استناد  ،بنابراين  .ممكن ساخت ملت اكران فیلم را غیری تحمیل فضا در نتیجه
ويدئو  اساليد،  فیلم،  نمايش  بر  هی  ـ نمايش  ةپروانصدور  و    ،نظارت  وزيرانئمصوب  كه    ـ ت 

نمايش   ةپروانهای سیاسی و فرهنگی از نمايش فیلمی كه دارای  بنا به ضرورت’  دهداجازه می
از   ‘نمايش داده شود ةاجاز ( مجدداًرفع موانع )در صورت امكان ازجلوگیری شود تا پس   است 

به مراتب فوق و ساير محتويات پرونده    توجهاً  اكران فیلم مذكور جلوگیری به عمل آمده است.
كه ، نظر به اينسنتوریمبنی بر لغو ممنوعیت اكران فیلم    ،اول شكات  ةخواستدر خصوص    اوالً

در   سنتوریعنه در جلوگیری از اكران فیلم  اقدام مشتكی  الذكروقف  ة مناآيیناز    4  ةمادبر طبق  
از   ناشی  اختیارات  م  4  ةمادحدود  مغاير  و  بوده  نظر موصوف  به  موضوعه  مقررات  و  وازين 

اعالم میی  أر  ،بنابراين  ،رسدنمی اين خصوص صادر و  شود. در خصوص  به رد شكايت در 
مور در  شكات  شكايت  ديگر  نبخش  خسارت،  تصديق  اين  ظرد  و  به  اوراق  اساس  بر  كه 

لغ  فیلم مورد بحث مبا ةتهیبرای  عنهارسالی از سوی مشتكی ةجوابی محتويات پرونده و مضمون 
دريافت   به  موفق  تا  از سوی شكات هزينه شده است  و    ةپروانزيادی  نمايش    ةپروانمالكیت 

اسالمی در ممانعت از د  بر اثر اقدام معاونت سینمايی وزارت فرهنگ و ارشا  اند و در نتیجهشده
موجب ورود    ،درآمد و كسب سود شكات بوده است   ةوسیلكه نمايش آن    ،سنتوریاكران فیلم  

 ةنتیجبنابراين شكايت شكات در حد تصديق خسارت به آنان در    .آنان شده است خسارت به  
اكران از  تشخیص  سنتوری فیلم    ممانعت  مستنداً  شده  داده  موجه    3  ةمادذيل    1  ةتبصر به    و 

اداری  قا عدالت  ديوان  می ی  أرنون  اعالم  و  آن صادر  اين  به ورود  طبق  ی  أرشود.    ۷  ةمادبر 
توان می  اين پرونده  ةمطالع  با آنچه    2۷. قطعی است«  85سال  قانون ديوان عدالت اداری مصوب  

به طور مشخص و    هاها و ساير رسانهی فیلمزیمم  در زمینة  دباي گذار  كه قانوناست    اين  گفت 
های شخصی قهیسل  تا از اعمال  های الزم را به عمل آوردگذاریمقرره  قانون مصوب  کي  به نام

  ن يپس از تدو  ،توانیم  . همچنیندشو از آن جلوگیری  و ايراد خسارات مالی و معنوی ناشی  
آثار مم  ،یقانون  نیچن بر  كرد و همان  یزی نظارت  كه صنوف درا به صنوف واگذار    ، گر يگونه 
نظارت و با متخلفان   شانيو تخلفات اعضا ت یو كم   ت یفیبر ك   ،و نانوايان نرانجا و اطانیخ رینظ

م ن  هالمیف  یزیمم  كنند،یبرخورد  شو   زیرا  ا  يیرابه  ها،  كارگردان  ندگانينما  زمتشكل 
روان  ،شناسان، جامعهگرانيباز  برداران،لمی ف  ها،كنندههیته وو  اجتماعی  با  شناسان  كه  كرد  اگذار 

  ز ین  یاگر اثر  نداشته باشد تا  یدولت  ةجنب  هایزیپس مم  نيداده شود و از اق  یتطب  یز یقانون مم
 ة و ی ش نيا ديتردیراساً پاسخگو باشند. ب يینمایسو اصناف د شو نمتوجه دولت  د اشكال بودجوا

 است.  ترکينزد زی خواهد داشت كه به انصاف ن یترقیبهتر و دق  اریبازخورد بس  عمل



 

 
 40شماره  / يعموم  حقوق  دانشصلنامه ف   

 

 
46 

 گیری نتیجه 
كشور ما نیز به    گذارقانون  و  است   استهخبر ها  اع از حقوق فرهنگی انساندفين اسالم به  د

قانون اساسی، حكومت را    156و    3ل  و اص  همچون  ،شرعی  در متون متعدد   پیروی از اين دين
زيان با  مقابله  و  فرهنگی  حقوق  تأمین  به  آن  مكلف  از  ناشی  صورت است  ده  كرهای  در  و 

به دلیل عدم توجه   ،متوجه دولت دانسته است. امروزها  ارتكاب اعمال ضد فرهنگی ضمان آن ر
تق در سطح  مسئوالن حكومتی  از سوی  الزم  و  قض  و  نینیكافی  و  زمینةايی  اجرايی  امور   در 

جامعه خصوص  اینشدهحل  مسائل و    هاچالشهمچنان    ،فرهنگی  تحقق   در  شرايط 
كه پیش    ،مدنیسئولیت م  قانون  11  ةماد  باقی است.  مدنی دولت در امور مهم فرهنگیمسئولیت 

لق اقدامات حاكمیتی دولت  از انقالب اسالمی به تصويب رسیده است، بدون هیچ تقسیمی مط
مسئو  از  زيان  و ضمانلیت  را  كرده  اقدامات  معاف  شده  وبارش  اعمال   باعث  قبال  در  دولت 

هنر احساس مسئولیت   در ساحت فرهنگ و  در  ندنكخود  اين  باشد.  پاسخگو  كمتر  حالی    و 
فقهی    كه  ست ا ادارو    ضررالقواعد  حقوق  حكمران  یاصول  قب  ،هستيشا   یو    ل یاز 

خاص    یهاباال و ويژگی  ت یاهم  ته است كهبیانگر اين نك  ،يیو لزوم پاسخگو   یريپذت یمسئول
بدون جبران   دينبا  یتیحاكم یاز آن توسط نهادها  یخسارات ناش كندیم جابيحقوق فرهنگی ا 

ايو    بماند  یباق از  نیز  نیست ن  دولت  مستثنی  میقاعده  نظر  به  تعیین    درس.  ای  هزيانمعیار 
است   فرهنگی نظر عرف جامعه  به  نفی ضمان مث  ، مسقط ضمان  قواعد  و  موكول  و  احسان  ل 

و الزم    كنندتوانند قواعد ثبوت ضمان در امور فرهنگی را اسقاط  مطلق نمی  طور  بهنیز    ،امین
ر برخی امور حاكمیتی دولت را مكلف به  د  و   است بین امور حاكمیتی دولت تفكیک قائل شد

دانست.  جبران   تحقق  خسارات  مسئولیت شرايط  اساسی  اركان  ای  بر  كه  استمدنی  آن شامل 
  ، در امور فرهنگی سببیت نیز بهتر است بین اشكال مختلف مسئولیت دولت ةرابطتر احراز آسان

ای در  احكام جداگانه  لفمخت  فروض  برای  و  قائل شد  تفكیک  ،نااز تعدد اسباب و مباشر  اعم
ديگر در برپايی  چند نهاد فرهنگی با همكاری يکكه    ،در فرض تعدد مباشران  مثالً.  رفت نظر گ 
  عمل ضرریِ ،  اندگرفته  ديگر قراردر عرض يکو    مستقیم نقش داشته  طور  به بار  قدام زيانيک ا

مسئوالن مربوط    ،صاشخا  نهادها،مباشران )آن    ةهماشد و  بها  آنة  ضد فرهنگی منسوب به هم
 .دشو ها تقسیم سبت تساوی بین آنضمان به نو  شوند تلقی فعل زيان ( فاعلی ر فرهنگامو به 
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 ها یادداشت 
1. government 

ارزش  یفرهنــگ عموم  .2 الگو  ،یرفتار  یالگوها  ها،شيها، گرابر  تأك   یزندگ  یو  و در كند  می  دیآحاد جامعه 
جامعه    یو مكان  یزمان  اتیتابع مقتض   زيادیتا حدود    یفرهنگ عموم  دارد.  یكمتر  یداريپا  یفرهنگ مل  با  سهيمقا
  و   ،ی حقوق  ،يیقضا  ،یاقتصاد  ،یاسیس  ،ی جتماعا   ،یفرهنگ  یها همچون نظام  ـها نظام  ريعملكرد سا  ةكنندمنعكسو  
 . (2: 1393كشور،  یجامع مهندس ةنقش ) است ـ...
3 . 1384 ،یغمام . 
حق   .4 از  آزادیبسیاری  و  انساها  قرار    ةرمجموعيز  نیهای  فرهنگی  مبنای    گیردمیحقوق  آن  مصاديق  اكثر  و 

عظه و ارشاد و  ای دينی و اخالقی در جامعه، موهرويج ارزشو ت  نماز  ةاقام  شامل  ها. برخی از آنحقوق بشر است
با سنتیآموز ، علمغ یتبل   )   شودمی  یساالرستهيتورات شرعی، شاهای جاهلی، قاطعیت در اجرای دس، مبارزه 

فرهنگی)  .(1398نژاد،  دریح  و  زنجانی مفهوم حقوق  و  معنا  بهتر  درك  محیاریصف)  برای  حقوق  »،  (1394)  انیا، 
بدفرهنگی   بستر پرتالطم حركت كم  ، حقوق بشر  یالمللنیر نظام    ة دور،  های حقوق تطبیقي پژوهش،  «شتاب در 

 (103ـ  ۷۷، 2 ةشمار، 20
تنها جوانان را از انحرافات  نهشود  معلوم می  یاسالم  یجمهور  یتاز مسئوالن حكوم  یضبع  عملكرد  سنجش  از  .5
نكرده  یو معنو   ینيد تأ  جامعه حفظ  را  برگزارانكرده  مینو حقوق فرهنگی  با  بلكه خود  )مثل    يیهاجشن  یند، 

تهران برگزار    یشمس شهردار   وانيدر سالن ا  02/12/139۷  خيتاردر  تهران    یشهردار  یكه معاونت فرهنگ  یجشن
 اند. كرده عییافراد را تض  یحقوق فرهنگ (كرد

 .46 :1383 ،ینی ورامپ؛ 32 :1392 ،یاحمد ؛ 60 :13۷۷ ،یاحمد   یبهرام؛ 396 :1364 امامى، برای مطالعة بیشتر .6
مبان  یكي  اصل  نيا  .۷ ادار   یاز  اساس  ی حقوق  قانون  م  یوجود   ةفلسفو    یدر  محسوب  امل  ش  ،شود یحكومت 

نظر   ريز  یخصوص  ینهادها  اي  یعموم   ینهادها  ق ي و از طر  ،یرفرهنگیو غ  فرهنگی  از  اعمالمنفعه  معا   یهاتیفعال 
سورة   ،10  اعراف:  سورة  رینظ ی  (. در متون شرع 1391  ،همكاران  زاده ويید )رضاشویم  عمالا  یاشخاص عموم

  ی اساسقانون    40و    31  و  30  و  29  و  3اصول    و  ،البالغه نهج  40  ةخطب و    53  ةنام   و  ،2:  جمعهسورة    ،56:  وسفي
 (160-15۷ :1396 ،همكارانو  یاست )رستم شده حيبدان تصر زین

8. good governance 

  ها بیآس   انواع   نظر ازخود صرف  بارانيضمان در قبال اقدامات ز  تی ز: معافاند اعبارتها  آن  نيتراز مهم  ی برخ  .9
ة  مادموضوع   ؛یاموال دولت  فیقتو تی و ممنوع  يیاحكام قضا ی اجرا  ری؛ مجوز تأخیخاص امور فرهنگ یمدها ایو پ 

محكوم  ةنحوقانون    ةواحد و  پرداخت  دولت  تأم   به  دولت   فیتوق  نیعدم  قان؛  1365مصوب    یاموال  ون  موضوع 
به شهر  رمنقولیاموال منقول و غ  فی راجع به منع توق دولت؛    یمجوز تملكات قهر  ؛1361مصوب    هایدارمتعلق 

اراض  ديخر  ةنحو  یقانون  ةحيالموضوع   تملک  نظام  ،یمرانع  ،یعموم  یها برنامه  یاجرا  یبرا  یو  دولت    یو 
مال  2  ةمادموضوع    یاتیمال   یهاتی معاف  ؛1358مصوب   و   یواعظ   )  1366مصوب    م یمستق   یهااتیقانون 
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 (. 22ـ  28 :1396 ،رانهمكا
تشخیص    تری داشته باشد و وجدان اخالقیخربمراتب معادالنه نتايج نامطلوب و به  ةقاعدكه اجرای  وقتی      .10

 (.1391، ان همكار)مظاهری و وان عمل كرد ت، به اين دو اصل میای فراتر از آن الزم استدهد اجرای قاعده
م  ةنمون  .11 را  بحث  تأس  8  ةادمدر    توانیاين  جمع  سیقانون  تمل   یآورسازمان  اموال  فروش  مصوب    ،یكیو 

كرد.  13۷0 مشاهده  كاالها  نيا  زيرا،  و  محصوالت  شده  مكلف  به  ،یقاچاق  یفرهنگ  یسازمان  سا  كه    ر يموجب 
ال از س  يکرا حداكثر ظرف    ،رآمدهدولت دتصرف    ايبه تملک    يیقضاو شبه  يیقضامراجع    یو احكام قطع  نیقوان

  ن يا  ریدر غ  ؛(100  :1396دهد )زارع،    ليتحو  یبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم  اي  به فروش رساند  ليتحو  خيارت
 د بود.صورت ضامن خسارات وارده خواه 

  ة ارائ ل  وآن شامل اصتضییع  و ضمان ناشی از    یحقوق فرهنگ  نیبا تأم  حكمرانی شايستهاصول    ترينمرتبط  .12
  .است  یريپذتی مسئول   و  ،ی دارامانت  بودن،  یرار، دقت، قانونسرعت و استم شفافیت عملكرد،    ،یمموخدمات ع

 (139۷نیا، موسویدرخشه و ؛ 69 :1392 ،همكارانوند و هدا    شتریاطالعات ب یبرا )
خ  مثالً  .13 در  حاضر  انتظامی  نیروی  كاركنان  از  استان    ابانیبرخی  در   ،06/03/1401مورخ    ،اصفهانچهارباغ 

حرمت شهادت امام   هتک  و ،ینقض عفت عموم ،فحشا ةاشاع  ،بدحجابی  ،ید علنفسا ینمادها برخورد با مظاهر و 
 جام ندادند. خود را ان ت یو مسئول  ندبود اعتنایب  (ع)جعفر صادق

 .یساسقانون ا 169، 166، 138، 3۷، 36، 32، 20يعنی اصول  .14
15.   1398، همكارانارژنگ و. 
.16  124 :1398 ،یجز یرسول. 
 . 381 ـ 363 :1396 ان،یزداني .1۷
 .26/09/1381و  04/11/13۷6 خيتاربه   یمقام معظم رهبر یسخنان فرهنگ .18
شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری    ةمصوب   13  ةمادو    3  ةمادو    2  ةماد  11بند    .19

 .09/11/1395مصوب 
محمصالح  20 محسن  ؛د اولیاء،  س  ؛بهجت،  تدوين    ،(1384)  ناصر  دی مدرسی،  عملكرد  طرح  ارزيابي  مباني 

 ن فرهنگی. شورای عالی انقالب فرهنگی، كمیسیو ةدبیرخان، فرهنگي یها سازمان
از   كه  یصورت  حاصل شود، در  جهت  نيا  كه از  یگونه صدمه و خسارت  هر»:  یاسالم  قانون مجازات  13  ةماد  .21
 . «است یو مدن یفر یك تی مسئول   موجب ،حسب مورد   ،دباش  ریتقص  ايعمد  یرو
نظر  ا،يپو  فقه   (،1393)  الیل  دهیس   ،یموسو  ؛الهام  ،یعتيشر  22 و  آراء  محمدحسن    دیس  اهللتيآ  اتي مجموعه 

 . 28۷ـ  2۷4 ،1ج  ،ی دخرسن  :تهران ،ي نجف  ي رعشم
23.   ،1398رسولی جزی. 
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  ة پروانصدور  ظارت بر نمايش فیلم و اساليد و ويدئو و  ن   ةنام آيین  4  ة مادو    3  ةماد  14بند  نقص و ابهامات    .24

عدالت اداری مبنی    ديوان  23/01/1396منجر به استعالم مورخ    ان،ت وزيرئهی   19/05/1382مصوب    ،هانمايش آن
كه در نهايت به موجب  ده شمذكور از شورای نگهبان  ةنامآيین 4 ةمادو  3  ةماد 14رع بودن بند ادعای خالف ش بر 
نامه موافق موازين شرع دانسته  آيین  های مذكوربند   نگهبان  شورای  31/04/1396مورخ    1931/102/96  ةمارش  ةنام

 شده است. 
بیشتر    .25 اطالعات  موربرای  مسئولیتدر  اركان  و  مبانی  وزارد  اسالمی  مدنی  ارشاد  و  فرهنگ    و   امامی  ت 

 . بخش سوم ،1389 ،ی سنگراستوار
 . https://www.isna.ir/news/8704-13346 ه نشانی:گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا ب   .26
مسئولیتد  .2۷ عنوان  به  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  محكومیت  میزان  از  اطالع  خصوص  گزارش    مدنی  ر 
 .https://www.tabnak.ir/fa/news/383207به نشانی:  ،1392اسفندماه  10مورخ  ،برگزاری تابناكخ
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 .بدی دانشگاه م :بدیم ،یبدیم  یمحمدریم یمصطف دیراهنما: س
 بر   د یبازار با تأک  میدولت در تنظ   يمیتنظ  یهانقد کارکرد،  (1396)  محسن  زارع، .2

باصر  ،يكیتمل  اموال بابک  راهنما:  دفاع:  ،یاستاد  اسالم  1396سال  آزاد   یدانشگاه 
 مرودشت. 

در    تیمسئول،  (1391)  ميمر  ،یفرسنگ  یعسكر .3 فرهنگقدولت  حقوق    ي بال 
 .یدانشگاه آزاد اسالم :تهران د،يجواد جاو، استاد راهنما: محمدشهروندان

فرهنگي  یهاچالش،  (138۷)  مريم  ،یصادقمحمدریم .4 امحقوق  راهنما:  استاد    ر ی، 
 حقوق. ةدانشكدنشگاه شهید بهشتی، دا :، تهرانیپکین
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راهن  ،يمدنتیمسئولاصول  ،  (1382)  رضایعل  ان،یزداني .5 مهداستاد   ،یدیشه  یما: 

 حقوق. ةدانشكد ،یبهشت دی دانشگاه شه :تهران ،یدكتر ةرسال
 مقاالت (ج
خسارات عدم نفع در فقه    یقیتطب  ةمطالع»،  (1392)   ز يپرو  ان، يیذكا  ؛نیحس   ،یحمدا .1

 ،یاسالم  پژوهشگاه فقه و حقوقة  نشري  ،«نيو  1980  ونی و كنوانس  رانيا  نیو قوان  هیامام
 .32 ةشمارسال نهم، 

دولت    یمدنت یمسئول  یشرع  یمبان»،  (1398)  سجاد  ،یجز  یرسول  ؛اردوان  ،ارژنگ .2
 .29ـ  1، 10 ةشمار، معاصر يق یوق تطبمطالعات حق  ،«یدر امور فرهنگ

حاكم    یو نظام حقوق  ت یماه  لیحلت»  ،(1395)  نیحس ،  وهژپینیام  ؛محسن  ی،لی اسماع .3
ت مبر  در  دولت  اقتصاد  یالمللنیب   ثاقی عهدات  فرهنگ  ، یاجتماع  ، یحقوق  قانون    ی و  و 

 . 94 ـ  69 ،(14) 5 ،يدانش حقوق عموم  ةفصلنام ،«رانيا یاسالم یجمهور  یاساس
به دعاوی    یدگ یرس   نديفرا  یبر دوگانگ  یخيتار  یل یتحل»،  (1398)  طوق، مسلميیآقا .4

 ،21سال    ،يپژوهش حقوق عموم   ةمفصلنا  ،«رانيدولت در حقوق ا  ت یطرف   به  تیمسئول
 . 265ـ  244، 62 ةشمار

نشرية  ، «حقوق موضوعه عدم نفع در فقه و یبررس»، (1383)  نیمحمدحس ،ینیمپورا .5
 . 46 ةشمار، 8 سال ،یطالعات فرهنگو م یانسانپژوهشگاه علوم 

  یجمهور  یجرم در قانون اساساز    یفریرك یغ  یری شگ یپ»،  (1398)  رضایعل  ،پوری تق .6
 . 18ـ   1 ،(24)8 ،يدانش حقوق عموم  ةفصلنام، «رانيا یاسالم

بهنامیبیحب .۷ عامه    فرهنگ  یاز نمودها  یحقوق  ت ي حما  یهاچالش»،  (1395)  درگاه، 
 .۷5 ـ  61 ،11 ةشمارسال سوم،  ،یحقوق ادار ةفصلنامدو، «نآ یرهاو راهكا رانيدر ا

و اصول    یخدمات عموم  ة ينظر  لینقد و تحل»،  (1396)  رضا  ،یدیرش  ؛یول  ،یرستم .8
 ، يحكومت اسالم  یپژوهش   ـ یعلم  ةمفصلنا  ،«یاسالم  یهابر آموزه  یحاكم بر آن، مبتن

 . 186ـ  15۷(، 4)22
 « ی»خدمات عموم   ةينظر  یبازشناس»،  (1391)  دداو  ،یكاظم  ؛زاده، محمدجواديیرضا .9

اساس قانون  در  آن  بر  حاكم  اصول  حقوق    ،«ران يا  یاسالم  یجمهور  یو  مطالعات 
 . 46ـ   23(، 5)3 ،معاصر يق یتطب 
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تأث  نییتع»،  (1385)  ايمان  ركوعی،  .10 كشور  ی دولت  یهادستگاه  ریسهم  فرهنگ  ، «بر 

قابل2  ةشمار  ،يفرهنگ  يمهندس شور  ی دسترس  ،  سايت  اندر  عالی  فرهنگی، ای  قالب 
 بخش مقاالت.

دموكراس  ینيد  یرساالمردم   ةينظر  یانطباق  یبررس»،  (1394)  اهللسعد  ،یزارع .11   ،«یو 
 . 50 ـ  29، 64 شمارة  ،جهان اسالم یردمطالعات راهب

اردشاریام  ؛مشتاق  زرگوش، .12 مسئول»،  (1388)  ریرجمند،  در حقوق  مدنی   ت یتقصیر 
 . 143ـ  85، 49 ةشمار  ،يحقوق قاتیتحق  ةلمج، «تحلیلی تطبیقی ةمطالع ،دولت 

فرمان  » ،  (1398)  اهللینژاد، ولدریح  ؛الدينمحمودجمال  زنجانی، .13 در  فرهنگی  حقوق 
حض رسولحكومتی  با  )ص(رت  جبل  بن  معاذ  به  به  جمهو   نگاهی  اساسی  ری  قانون 
 . 62ـ  43، 23 ةشمار، 8، سال دانش حقوق عمومي ةفصلنام، «اسالمی ايران

 ة ریس در    ستهيشا  ی حكمران  یهامؤلفه»،  (139۷)  مهدی  ،ای نیموسو   ؛اللدرخشه، ج .14
 .28ـ  1 ،(1)9 ،ني علم و د  یهاشپژوه ،«)ص(اسالم امبری پ یحكومت

محیا ی ار صف  .15 ب » ،  ( 1394)   نیا،  نظام  در  فرهنگی  بشر   ی الملل ن ی حقوق  حركت    ، حقوق 
 . 103ـ    ۷۷  ، 2  ة شمار ،  20  ة دور ،  های حقوق تطبیقي پژوهش ،  « شتاب در بستر پرتالطم كم 
محمددانش  ؛ابوالفضل  ،یجوققلعه  ی شاهیعل .16 اضطرار    ةقاعد  یمبان »،  (1396)  نهاد، 
، 3  ةدور  ،يو اصول  ي فقه  یجستارها  ةمفصلنا،  «اشخاص و دولت   یدنم  ت ی مسئولدر  

 . 9۷ـ   65 ، بهار،1 ةشمار
مطالعات حقوق    ،«يیقضا  ةيرو  دگاهي از د  ريپذضرر جبران»،  (1384)  دیمج  ،یغمام .1۷

 .2۷6ـ  261، ۷0 شمارة ،يخصوص
فقه و    در   ی ق ی بحث تطب   ی ط ی مح ست ي ز   ی ها ضرر در خسارت » ،  ( 1396)   اله ز ي عز   ، ی م ی فه  .18

 . 12۷ـ    112،  10۷  شمارة   ، ي ق ی حقوق تطب   ة ي نشر   ، « ی الملل ن ی د ب و فرانسه و اسنا   ران ي حقوق ا 
جوادیفاضل .19 جعفریعیشف  ؛ نژاد،  د  یشناسب ی سآ»  ،(1400)  سردشت،   وانينقش 

كشور   پامحاسبات  تحقق  حاكم  يیسخگو در  حقوق    ةنامفصل  ،«قانون  ت ی و  دانش 
 . 56ـ  33 ،(33) 10 ،يعموم

 ، اسالمی  دانشگاه آزاد  يةنشر،  «فانعقال، برهان و عر  عرف»،  (1384)  ارضعلی  ،فیض .20
 ت.واحد عـلوم و تحقیقا
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در   ی گام  ،سازگار ساختن دولت با جبران خسارت» ،  (1395)  اءیض  دیس  ،یمرتضو  .21

س  ةيشرن،  «عدالت   یسازاستوار باقرالعلوم  ياسیعلوم  ، ۷6  ةشمار،  19  ةدور،  دانشگاه 
 . 150ـ  123
انصاف   یحقوقـ  یفقه  ةقاعد»،  (1391)  زهرا  ،ینی اسحق خوئآل   ؛مهمعصو   ،یمظاهر .22

)فقه و   يفقه و حقوق اسالم  یهاپژوهش، «(فقها و حقوقاقاعدة االنصاف، : ی)عنوان عرب
 . 164ـ  135 ،(2۷)8 ،(ی اسالمحقوق  یمبان
حق    یمعناشناس»،  (1393)  فاطمه  ،یقدرت  ؛دیسع  ،ی توكل  ینظر  ؛یعل  ،یملكقراهرمظ .23

 . 190ـ  161، 9 ةشمار ،يفقه اسالم ةمجل ،«رانياسالم و ا یگفتمان حقوقدر  یمعنو 
مصوبا »،  (1392)  ی صطفم  دیس  ،یمیبد  یمیرمحمد .24 تداخل  عالی    یت شورابررسی 

و مجمع تشخیص مصلحت   ،المی، دولت اس  یانقالب فرهنگی با مصوبات مجلس شورا
 . 1۷9ـ  155، 1 ةشمار، 14سال  ، يحقوق اسالم ةپژوهشنام، «نظام
  كنفرانس   ،«یمدن  ت یولیعرف در مس  گاهيجا»  ،(139۷)  ودادمهر،  بزرگ  ؛یعل  ،ینور .25
تعل  نينو  یدستاوردها  یمل در  ترب  میجهان  مطالعات   ، یروانشناس  ت،یو  و  حقوق 

   https://civilica.com/doc/823326،ی،خو یاجتماع - یفرهنگ

معنو »،  (1392)  زهره  فرجام،کین .26 خسارت  فقه  یجبران    ةدوفصلنام  ،«حقوق  و  در 
 . 12۷ـ  105، 11 ةشمار، بهار و تابستان، شگاه آزاددان يوق اسالمحق  و فقه
ی  بررسی اهداف و وظايف نهادهای رسم »،  (1386)   حداد، مسعود  ؛مرام، هاشمنیكو  .2۷

ايران و   در  نمادها  ی سازهنگراهكار هما  ةارائفرهنگی  فرهنگي  ةمجل ،  «اين  ،  مديريت 
 .128ـ  10۷، 1 ةشمارشیپ، 1سال 

عموم  گاهيجا» ،  (1396)  زهرا  ،یالبرز  ؛ یمجتب  دیس  ،یواعظ .28 خدمات  در    یمفهوم 
 . 31ـ  9(، 12)4 ،یحقوق ادار ةفصلنامدو ،«رانيا یحقوق ادار

  یحكمران  ةرائاخوب و    یحكمران» ،  (1393)  یعل  د یستاش،  حسینی  ؛علی، قادرواثق .29
از  نيا  ی هاشاخص  و  یبررس  ةستيشا و  اس،  «)ع(یلع  نی رالمؤمنیام  دگاهيد  دو  الم 

 . 28ـ  ۷، (8)2 ،سال سوم ،يتي ري مد یهاشپژوه
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ادار  یتأمل»،  (1392)   داوود  ،یكاظم  ؛یمهد  هداوند، .30 حقوق  مدرن  اصول  در   یبر 

مد كشور  ت يريقانون  مد  90  ةماد  لیتحل  ، یخدمات  ، «یكشور  خدمات  ت يريقانون 
 . 93 ـ  63 ،6۷ ةشمار، 22، سال راهبرد ةفصلنام

 منابع عربي 
 . 2ج  ان،یلی اسماع ةمؤسس :قم ،هیالفقه لقواعد ا، (13۷1) حسن رزایم ،یبجنورد .1
 . 2سوم، ج    ، چ ن ی رالمؤمن ی ام   ة مدرس   : قم   ، ه ی الفقه   القواعد ،  ( ق   1411)   ناصر   ، ی راز ی ش   مكارم  .2
 . 2بغداد، ج  ةجامع، تکملة المنهاج  یمبان، (ق 1422) ابوالقاسم دیس  ،یخوئ  یموسو  .3
 : ن، تهراالسالما عيشرح شرا  ي الكالم ف جواهر ، (13۷4)  محمدحسن بن باقر ،ینجف .4

 .3۷ج  ه،یالكتب االسالم دار
محمد  نراقی، .5 بن  االحكام  عوائد ،  (13۷5)  احمد  قواعد  بیان  في  مركز    :قم،  االيام 

 االعالم االسالمی. لمكتب  التابع النشر

 انگلیسيمنابع 
1.Alen, Michel, Cases& Materials on Constitutional and Administrative 

Law, Oxford University press,2005. . 

2.Harlow, Carol, 2006, Global Administrative Law: The Quest for Principles 

and Values, European Journal of International Law, Volume 17, Issue 1, 

February 2006, Pages 187–214, https://doi.org/10.1093/ejil/chi158 . 

 3.Ivan Fuentes, 2008, Transparency as a Global Goal: Towards an Unity of 

Principles in Global Administrative, www.irpa.eu 

 

References 

A) Books 

1-Abolhamad, Abdulhamid, )1992(, the civil responsibility of the 

government, included in the book "Transformations of Private Laws", 2nd 

edition, University of Tehran. (In Persian) 

2- Emami, Seyyed Hassan, )1985(, Civil Rights, Islamia bookstore, third 

edition, vol 1. (In Persian) 

3- Emami, Mohammad, Astvar Sangri, Kurosh,)2009(, Administrative Law, 

Tehran, Mizan, Vol 12. (In Persian)  

4- Anuri, Hassan, )2002(, Farhang Bozor Sokhn, Volume 4, Tehran, Sokhn 

Publications, first edition. (In Persian)   

5-Babaei, Iraj,)2014(, civil liability rights and non-contractual requirements, 

 



 

 
 40شماره  / يعموم  حقوق  دانشصلنامه ف   

 

 
56 

 
 

Tehran, Mizan. (In Persian) 

6- Bahrami Ahmadi, Hamid, )1998(, abuse of right, a comparative study in 

Islamic law and other legal systems, Tehran, information publications, third 

edition. (In Persian) 

7- Jafari Langroudi, Mohammad Jaafar, (2012), Mahsha Civil Law Collection, 

Tehran, Ganj Danesh Library Publications, fourth edition. (In Persian) 

8- Davari, Mohsen, (2009), Cultural Rights of Citizens in Islamic Approach, 

Tehran, Imam Sadiq University. A. First Edition. (In Persian) 

9- Zargosh, Mushtaq, (2009), civil responsibility of the government, Tehran, 

Mizan publishing house, first edition, vol. 2. 

10- Abbas Lo, Bakhtiar, (2014), civil liability due to driving accidents, 

Tehran, Mizan, 4th edition. (In Persian) 

11- Abbasi, Bijan, (2010), Administrative Law, first edition, Tehran, Justice 

Court, Volume 1. 

12- Ghamami, Majid, (1997), civil responsibility of the government towards 

the actions of its employees, Tehran, Dadggostar Publishing House. 

13- Qasimzadeh, Seyyed Morteza, (2009), requirements of civil liability 

without contract, Tehran, Mizan. 

14- Judge Shariat Panahi, Abolfazl, (2020), Fundamental rights 

requirements, Tehran, Mizan. (In Persian) 

15- Qaneh, Ahmad Ali, (2016), discourses in the jurisprudence of culture and 

communication, Tehran, Imam Sadiq University. First edition, vol.1. (In Persian) 

16- Katouzian, Nasser,( 2011), requirements outside the contract, Tehran, 

Tehran University Press, third edition, vol. 1. (In Persian) 

17- Lotfi, Asadullah, (2014), series of jurisprudential discussions on civil 

liability, Tehran, Javadane Publications. (In Persian) 

18- Mohaghig Damad, Seyyed Mostafa,(2011), Civil Jurisprudence Rules, 

Tehran, Islamic Sciences Publishing Center, 37th edition, Volume 1. (In Persian) 

19- Mortazavi, Seyyed Zia, (2016), The Jurisprudential Nature of the State 

and the Guarantee of its Harmful Actions, Qom, Research Institute of 

Islamic Sciences and Culture, first edition. (In Persian) 

20- Moini, Soghra, (1991), Glossary of management and organization terms 

and terms, Tehran, Publications of the Ministry of Jihad Agriculture, Office 

of Formations and Classification of Jobs. (In Persian) 

21- Mousavi Khomeini, Ruhollah, (2018) A.H., Kitab al-Bay, Najaf, Al-

Adab Press, first edition, vol. 2. (In Persian) 

22- Midari, Ahmad, Khairkhahan, Jafar, (2003), Good governance, Tehran, 

Research Center of Islamic Council, first edition. (In Persian) 

 



 
 

 
 

 ینگهحکومت در امور فر یمدنتیالزامات مسئول
 

 

 
57 

 
 

23- Naqeibi, Seyyed Abolqasem,(2006), moral damage in Islamic law, Iran and 

contemporary legal systems, Tehran, Amir Kabir Publications. (In Persian) 

24- Vijeh, Mohammad Reza, (2013), The Basics of Legal State Structure, 

Tehran, Jangal. (In Persian) 

25- Hadavand, Mehdi, Mashhadi, Ali, (2010), principles of administrative 

law in the light of the decisions of the Administrative Court, Tehran, 

Khorsandi, first edition. (In Persian) 

26-Alen, Michel, Cases, (2005) , Materials on Constitutional and 

Administrative Law, Oxford University press. 

27- Bejnordi, Mirza Hassan, (1992), Rules of Jurisprudence, Qom, Ismailian 

Institute, Volume 2. (in Arabic) 

28- Makarem Shirazi, Nasser, (1990) AH, Jurisprudence Rules, Qom, Amir 

al-Momenin School (AS), third edition, vol. 2. (in Arabic) 

29- Mousavi Khoi, Seyyed Abul Qasim, (2001) A.H., Basics of Takmal al-

Manhaj, Baghdad society, vol. (in Arabic)  

30- Najafi, Mohammad Hasan bin Baqir, (1995), Javaher al-Kalam fi Sharh 

Shariah al-Islam, Tehran, Dar al-Kitab al-Islamiya publication, vol37. (in Arabic) 

31. Naraghi, Ahmad, (1996), Awaed al-Ayayam fi Bayan Qa’aw al-Ahkam, 

Qom, Al-Nashar al-Taab Publishing Center of Al-Alam al-Islami School. (in 

Arabic) 

 

B) Student theses 

1- Rasouli Jezi, Sajjad,(2018), civil responsibility of the government in 

cultural affairs, supervisor: Seyyed Mostafa Mir Mohamadi Meybodi, 

Meybod, Meybod University. (In Persian) 

2- Zare, Mohsen, (2016), Criticism of the regulatory functions of the 

government in regulating the market with an emphasis on ownership, 

supervisor: Babak Basri, year of defense: Maroodasht Islamic Azad 

University. (In Persian) 

3- Askari Farsangi, Maryam, (2011), Government's responsibility towards 

citizens' cultural rights, supervisor: Mohammad Javad Javed, Tehran, Islamic 

Azad University. (In Persian) 

4- Mir Mohammad Sadeghi, Maryam, (2018), Cultural Law Challenges, 

Supervisor: Amir Nikpi, Shahid Beheshti University, Faculty of Law, 

Tehran. (In Persian) 

5- Yazdanian, Alireza, (2003), Principles of Civil Responsibility, 

Supervisor: Mehdi Shahidi, Doctoral Dissertation, Tehran, Shahid Beheshti 

University, Faculty of Law. (In Persian) 

 



 

 
 40شماره  / يعموم  حقوق  دانشصلنامه ف   

 

 
58 

 
 

 

C) Articles 

1-Harlow, Carol, (2006), Global Administrative Law: The Quest for 

Principles and Values, European Journal of International Law, Volume 17, 

Issue 1, February 2006, Pages 187–214, https://doi.org/10.1093/ejil/chi158. 

2.Ivan Fuentes, (2008), Transparency as a Global Goal: Towards an Unity of 

Principles in Global Administrative, www.irpa.eu. 

3-Ahmadi, Hossein, Zakaiyan, Parviz, (2013), comparative study of loss of 

benefit in Imamiyyah jurisprudence and Iranian laws and 1980 Vienna 

Convention, Islamic Jurisprudence and Law Research Institute, 9th year, 

number 32. (In Persian) 

4-arzhang,Ardavan, Rasouli Jezi, Sajjad, (2018), Sharia foundations of the 

government's civil responsibility in cultural affairs. Contemporary 

Comparative Law Studies, No. 10, 1 29. (In Persian) 

5-Esmaili, Mohsen, Amini Pezoh, Hossein, (2016), Analysis of the nature 

and legal system governing government obligations in the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Constitution of 

the Islamic Republic of Iran. Knowledge of Public Law Quarterly, 5(14), 69-

94. (In Persian) 

6-Aghaei-Touq, Muslim, (2018), a historical analysis on the duality of the process 

of dealing with claims of responsibility towards the government in Iranian law, 

Public Law Research Quarterly, 2018, No. 62, pp. 265-244. (In Persian) 

7-Pouramini, Mohammad Hossein, (2013), research on the lack of interest in 

jurisprudence and jurisprudence, Research Institute of Humanities and 

Cultural Studies, Year 8, Monthly No. 46. (In Persian) 

8-Taghipour, Alireza, (2018), non-criminal prevention of crime in the 

Constitution of the Islamic Republic of Iran, Knowledge Quarterly of Public 

Law, 8(24), 1-18. (In Persian) 

9-Habibi Dargah, Behnam, (2016), challenges of legal protection of public 

culture manifestations in Iran and its solutions, two quarterly administrative 

law journals, third year, number 11, 61-75. (In Persian) 

10-Rostami, Wali and Rashidi, Reza, (2016), Criticism and analysis of the 

theory of public services and the principles governing it, based on Islamic 

teachings, Scientific-Research Quarterly of Islamic Government, 22(4), 186-

157. (In Persian) 

11-Rezaeizadeh, Mohammad Javad, Kazemi, Daoud, (2013), Recognizing 

the theory of "public services" and its governing principles in the 

Constitution of the Islamic Republic of Iran, Contemporary Comparative 

 



 
 

 
 

 ینگهحکومت در امور فر یمدنتیالزامات مسئول
 

 

 
59 

 
 

Law Studies, 3(5), 23-46. (In Persian) 

12-Rakuei, Iman, (2006), Determining the impact of government agencies on the 

country's culture, Cultural Engineering, No. 2, available on the website of the 

Supreme Council of Cultural Revolution, articles section. (In Persian) 

13-Zarei, Saadullah, (2014), an adaptive review of the theory of religious 

democracy and democracy, Strategic Studies of the Islamic World, 64, pp. 

29-50. (In Persian) 

14-Zargosh, Mushtaq, Amir Arjamand, Ardeshir, (2008), fault in civil 

liability rights of the government; A comparative analytical study, Journal of 

Legal Research, No. 49, pp. 143-85. (In Persian) 

15-Zanjani, Mahmoud Jamaluddin, Heydar Nejad, Waliullah, (2018), 

Cultural rights in the government decree of the Prophet (PBUH) to Moaz bin 

Jabal Bangahi to the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Danesh 

Public Law Quarterly, year 8, number 23, 43-62. (In Persian) 

16-Derakhsha, Jalal, and Mousavinia, Mahdi, (2017), the components of 

good governance in the government history of the Prophet of Islam (PBUH). 

Science and Religion Research, 9(1), 1-28. (In Persian) 

17-Safari Nia, Mohia, (2014), Cultural rights in the international human 

rights system slow movement in a turbulent environment, comparative law 

researches, volume 20, number 2, 77-103. (In Persian) 

18-Alishahi Qalajoqi, Abolfazl, Daneshnahad, Mohammad, (2017), The 

Basics of the Rule of Contingency in the Civil Liability of Individuals and 

the State, Jurisprudential and Usuli Essays Quarterly, Volume 3, Number 1, 

Spring, pp. 65-97. (In Persian) 

19-Ghamami, Majid, (2004), Compensable loss from the perspective of 

judicial procedure, Private Law Studies, 70, 276-261. (In Persian) 

20-Fahimi, Aziz Elah, (2016), harm in environmental damages, a 

comparative discussion in Iranian and French jurisprudence and international 

documents, Comparative Law Journal, 107, pp. 112-127. (In Persian) 

21-Fazelinejad, Javad, Shafiei Sardasht, Jafar, (2021), pathology of the role 

of the Court of Accounts in realizing accountability and the rule of law. 

Knowledge Quarterly of Public Law, 10(33), 33-56. (In Persian) 

22-Faiz, Alireza, (2004), Araf Aqla, Burhan and Irfan, Tehran, Islamic Azad 

University, Science and Research Department. (In Persian) 

23-Mortazavi, Seyyed Zia, (2015), Making the government compatible with 

compensation is a step in strengthening justice, Bagheral Uloom University 

Political Science Journal, Volume 19, Number 76, pp. 150-123. (In Persian) 

24-Mazaheri, Masoumeh and Al-Ishaq Khoeini, Zahra, (2013), the 

 



 

 
 40شماره  / يعموم  حقوق  دانشصلنامه ف   

 

 
60 

 
 

jurisprudential-legal rule of insaf (Arabic title: Qaaz al-Ansaf, jurisprudence and 

jurisprudence), Islamic Jurisprudence and Law Researches (Jurisprudence and 

Fundamentals of Islamic Law), 8(27), 135-164. (In Persian) 

25-Mazhar Qara Maleki, Ali Nazari Tavakoli, Saeed, Gudari, Fatemeh, 

(2014), Semantics of Spiritual Right in the Legal Discourse of Islam and 

Iran, Journal of Islamic Jurisprudence, No. 9, pp. 161-190. (In Persian) 

26-Mirmohamadi Meybodi, Seyyed Mostafa; (2013), review of the 

interference of the Supreme Council of Cultural Revolution with the 

resolutions of the Islamic Council, the government and the Expediency 

Council, Islamic Law Research Journal, year 14, number 1, pp. 179-155. (In 

Persian) 

27-) Nouri, Ali and Bozormehr, Daoud, 2017, the place of custom in civil 

responsibility, National Conference on New World Achievements in 

Education, Psychology, Law and Cultural-Social Studies, Khoi, 

https://civilica.com/doc/823326.(In Persian) 

28-Nik Farjam, Zohra, (2013), compensation for moral damage in 

jurisprudence and law, Islamic jurisprudence and jurisprudence journal of 

Azad University, spring and summer, number 11, pp. 105-127. (In Persian) 

29-Niko Maram, Hashem, Haddad, Masoud, (2006), Studying the goals and 

duties of official cultural institutions in Iran and providing a solution for 

harmonizing these symbols, Journal of Cultural Management, Year 1, Issue 

1, 107-128. (In Persian) 

30-Vaezi, Seyyed Mojtaba and Albarzi, Zahra, (2016), the position of the 

concept of public services in Iranian administrative law, two quarterly 

administrative law, 4(12), 9-31. (In Persian) 

31-Vasheq, Qadir Ali, Hosseini Tash, Seyed Ali, (2013), good governance and 

presentation of worthy governance, investigation and indicators of these two 

from the perspective of Amirul Momineen Ali (AS), Islam and management 

researches, third year, number 2 (consecutive 8), 7-28. (In Persian) 

32-Hadavand, Mehdi, Kazemi, Davood, (2013), a reflection on the modern 

principles of administrative law in the Civil Service Management Law, 

analysis of Article 90 of the Civil Service Management Law, Strategy 

Quarterly, year 22, number 67, 63-93. (In Persian) 
 


