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چکیده
امــور  در  سیاســت گذاری  مرجــع  متعــددی،  نهادهــای  ایــران،  حقوقــی  نظــام  در   
فرهنگــی بــه شــمار می رونــد. در ایــن میــان، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه عنــوان 
متولــی اصلــی اداره امــور فرهنگــی، در صــدور مجــوز مؤسســات فرهنگــی نقــش مهمــی دارد. 
ــه  ــن وزارت خان ــه ای ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــاس موازین ــر اس ــی ب ــات فرهنگ ــوز مؤسس ــدور مج ص
ــینی  ــارت پس ــی، نظ ــات فرهنگ ــوز مؤسس ــدور مج ــس از ص ــه پ ــن وزارت خان ــد. ای ــن می کن تعیی
خــود را بــر آن هــا از طریــق هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی اعمــال می کنــد. 
ــات،  ــز، مؤسس ــیس مراک ــررات تأس ــط و مق ــی »ضواب ــع یعن ــن مرج ــس ای ــند مؤس ــی س ــا بررس ب
و  ســاختار  می تــوان  آن هــا«  فعالیــت  بــر  نظــارت  و  فرهنگــی  انجمن هــای  و  کانون هــا 
صاحیت هــای مقــرر بــرای ایــن هیئــت را شناســایی کــرد و بــا تحلیلــی حقوقــی، انتقادهــای 
ــای  ــام اعض ــودن تم ــی ب ــه دولت ــوان ب ــاختاری می ت ــای س ــه ایراده ــمرد. از جمل ــر آن را برش وارد ب
هیئــت، قائــم بــه شــخص بــودن تصمیم هــای صادرشــده از ایــن هیئــت و اســتفاده نکــردن از 
ــوان  ــز می ت ــی نی ــای صاحیت ــه ایراده ــرد. در زمین ــاره ک ــت اش ــب هیئ ــی در ترکی ــای مردم نهاده
از ابهــام در مــورد صاحیت هــا و اختیــار گســترده در اعمــال تنبیه هــای انضباطــی نــام بــرد. 
بــا توجــه بــه اهمیــت نهادهــای فرهنگــی و تأثیــری کــه در حقــوق فرهنگــی دارنــد، عملکــرد صحیح این 
نهادهــا در نهایــت بــه ارتقــای حقــوق فرهنگــی خواهــد انجامیــد. در ایــن مقاله بــه دنبال معرفــی الگویی 
جامــع بــا تأکیــد بــر معیارهــای دادرســی عادالنه و نیــز حکمرانــی مطلوب هســتیم. روش تحقیــق در این 
پژوهش از نوع توصیفیـ  تحلیلی اســت و در جمع  آوری منابع از روش کتاب خانه ای اســتفاده شــده اســت. 
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مقدمه
 حقــوق فرهنگــی در تفســیری گســترده شــامل همــه حقــوق مدنــی، سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی 
مرتبــط بــا فرهنــگ اســت. در ایــن گســتره، حــق موجودیــت، آزادی مذهــب، حــق آزادی بیــان، حــق 
آمــوزش، حــق تعییــن سرنوشــت و حــق برخــورداری از موازیــن دادرســی عادالنــه، حقــوق فرهنگــی بــه 
شــمار می آینــد. حقــوق فرهنگــی، یکــی از محوری تریــن و در عیــن حــال، چالش برانگیزتریــن مفاهیــم 
ــام  ــررات، ابه ــن و مق ــی قوانی ــت. پراکندگ ــی اس ــی و حقوق ــات فرهنگ ــوزه مطالع ــده در ح مطرح ش
ــای  ــویق گروه ه ــه تش ــی ب ــوق فرهنگ ــن حق ــه تبیی ــا از این ک ــی دولت ه ــی، نگران ــی و مصداق مفهوم
ــه ای از  ــی و بودج ــات ایدئولوژیک ــود و ماحظ ــر ش ــه منج ــای جدایی طلبان ــرای گرایش ه ــت ب اقلی
جملــه دالیلــی اســت کــه حقــوق فرهنگــی را ذیــل عنوان هایــی ماننــد »دســته غفلــت واقع شــده« یــا 

ــد.1 ــرار می ده ــعه نایافته« ق ــته توس »دس
ــت« و  ــده »دخال ــرد عم ــا دو راهب ــگ ب ــر و فرهن ــه هن ــه مقول ــا ب ــان، ورود حکومت ه ــن می در ای
ــد  ــود و هنرمن ــال می ش ــه اعم ــیوه پیش گیران ــت، ش ــرد دخال ــرد. در راهب ــورت می گی ــارت« ص »نظ
ــه اثــر بایــد بــه صــورت پیشــینی، حکومــت را در جریــان بگــذارد و اجــازه بگیــرد.  ــرای خلــق و ارائ ب
در ایــن نظــام کــه بــر اســاس اعتمــاد نداشــتن بنــا شــده اســت، صــدور مجــوز بــا تشــریفاتی مشــخص 
ــن روش، بحــث نظــارت  ــد پی گیــری و کســب شــود و رضایــت حکومــت نیــز جلــب گــردد. در ای بای
مطــرح نیســت. بــه بیــان بهتــر، نظــارت بــه صــورت پیشــینی اعمــال می شــود و بــه تنــزل حق هایــی 

ــد.2 ــر آزادی انتخــاب شــغل می انجام ــان و حــق ب ــر آزادی بی نظی
در نظــام حقوقــی ایــران، بــا کثــرت ســازمان ها و نهادهــای تصمیم گیــر و سیاست ســاز در 
حــوزه مســائل فرهنگــی روبه روییــم. ســازمان های فرهنگــی کشــور بــه مشــکلی بــه نــام »نبــود تمایــز 
مأموریتــی« دچارنــد. بــه همیــن دلیــل، عــاوه بــر هم پوشــانی هایی کــه چنــد ســازمان ممکــن اســت 
در یــک حــوزه داشــته باشــند، متأســفانه، وضعیتــی پدیــد آمــده اســت کــه یــک ســازمان مشــخص هــم 
ــا را  ــود، آن ه ــه خ ــد ک ــرا می کن ــت هایی را اج ــم سیاس ــود و ه ــت گذاری وارد می ش ــه سیاس در مقول

ــر کار و فعالیــت خــود، نظــارت و عملکــردش را ارزیابــی می کنــد.3 تدویــن کــرده اســت و هــم ب
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی نیــز بــه عنــوان رکــن اصلــی اجرایــی در حــوزه مباحــث فرهنگــی، 
ــداف و  ــون اه ــاده 2 قان ــی دارد. در م ــائل فرهنگ ــوزه مس ــددی در ح ــای متع ــف و صاحیت ه وظای

آسیب شناســی ســاختار و صالحیــت هیئــت رســیدگی بــه 
امــور مراکــز فرهنگــی؛ ارائــه الگــوی مطلــوب دادرســی اداری

ــورای  ــس ش ــی مجل ــات فرهنگ ــر مطالع ــران: دفت ــی، ته ــی )1(: مفهوم شناس ــوق فرهنگ ــعید، حق ــت، س 1. رضادوس
اســامی، 1389، ص 1.

ــران«،  ــر آن در ای ــارت ب ــیقی و نظ ــه ای موس ــای صحن ــوز اجراه ــدور مج ــام ص ــل نظ ــد، »تحلی 2. آگاه، وحی
فصل نامــه پژوهــش حقــوق عمومــی، 1397، شــماره 59، ص 138.

ــران: پژوهشــکده  ــی، ته ــازمان های فرهنگ ــت س ــگ و مدیری ــماعیل کاووســی، فرهن ــا و اس ــری، رض 3. صالحــی امی
ــادان، 1387، ص 120. ــتراتژیک و ش ــات اس تحقیق
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وظایــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، وظایــف وزارت خانــه در 30 بنــد احصــا شــده اســت. بنــد 15 
تــا 22 مــاده 3 قانــون اهــداف و وظایــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه بحــث صــدور مجوزهــای 
ــه پرداختــه اســت. ایــن وزارت در زمینــه نظــام صــدور مجوزهــا در  مختلــف از جانــب ایــن وزارت خان
امــر مربــوط بــه فعالیــت مؤسســات خبــری و نمایندگــی خبرگزاری هــا و رســانه های خارجــی، فعالیــت 
ــینمایی،  ــری و س ــی و هن ــای فرهنگ ــات آزاد آموزش ه ــا، مؤسس ــی، چاپ خانه ه ــای تبلیغات کانون ه
ــار ســمعی و  ــر خدمــات مســافرتی و جهان گــردی، ورود و خــروج آث مراکــز اقامتــی و پذیرایــی و دفات
ــوار ســمعی  بصــری، ناشــران و کتاب فروشــان، مراکــز و مؤسســات فیلم نامه نویســی و تولیدکننــدگان ن
ــا انحــال مراکــز مــورد نظــر در  و بصــری صاحیــت دارد. نظــام صــدور مجوزهــا و اجــازه تأســیس ی

ــز بســیار اســت. ــع آیین نامه هــای اداری اســت کــه تعدادشــان نی ــاال، تاب ب
یکــی از مراجــع مقــرر کــه بــه موجــب ســند حقوقــی مصــوب شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی تأســیس شــده، »هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی« اســت 
کــه دو کارویــژه اساســی یعنــی صــدور مجــوز مؤسســات فرهنگــی و نیــز نظــارت بــر فعالیــت  مؤسســات 

ــی دارد. ــای انضباط ــال تنبیه ه و اعم
»هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی« در زمینــه صــدور مجــوز مؤسســات فرهنگــی گاهــی 
ــر  ــوق اداری در براب ــخیصی در حق ــای تش ــد. صاحیت ه ــل می کن ــخیصی عم ــع تش ــه مرج ــه منزل ب
ــام اداری را در  ــون، مق ــه قان ــت ک ــن اس ــم ای ــور از آن ه ــد. منظ ــرار دارن ــی ق ــای تکلیف صاحیت ه
ــام اداری،  ــًا مق ــه اصطاح ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــته اس ــری آزاد گذاش ــای تصمیم گی ــاب روش ه انتخ
ــت تشــخیصی، »آزادی انتخــاب« و  ــت، صاحی ــور دارد. در حقیق ــدرت مان ــا ق ــی ی حاشــیه های ارزیاب

ــام اداری اســت.1 ــش مق گزین
ــه دادگاه اختصاصــی اداری،  ــه مثاب ــی« ب ــز فرهنگ ــور مراک ــه ام ــت رســیدگی ب ــز »هیئ ــی نی گاه
ــن هیئــت در حیطــه  ــراوان ای ــارات ف ــف انضباطــی را اعمــال می کنــد. اختی عمــل و تنبیه هــای مختل
مســائل فرهنگــی و مبهــم بــودن مفــاد ســند مؤســس ســبب می شــود حقــوق مخاطبــان و مراجعــان 
بــه ایــن هیئــت در برخــی مــوارد در معــرض تضییــع قــرار گیــرد. صــدور تصمیم هــای کلــی و منفــی 
ــگاه  ــارض دارد و ن ــا اصــل تســاهل و تســامح فرهنگــی تع ــور فرهنگــی ب ــت در ام ــن هیئ از ســوی ای

ــارض اســت. ــوق فرهنگــی متع ــورد حق ــات موجــود در م ــا الزام ــت ب ــن هیئ ســخت گیرانه ای
در مــورد دادرســی اداری در حــوزه مطالعــات حقوقــی، پژوهش هایــی صــورت گرفتــه اســت. بــرای 
ــه »آسیب شناســی فرآینــد دادرســی در  ــی و یونــس فتحــی در مقال ــه، علی اکبــر گرجــی ازندریان نمون
هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری: تأملــی پیرامــون یــک الگــوی مطلــوب«، بــا بررســی و تحلیــل 

1. مشــهدی، علــی، »تأملــی بــر نظــارت قضایــی دیــوان عدالــت اداری بــر صالحیت هــای تشــخیصی در پرتــوی 
مــاده 64 قانــون دیــوان«، فصل نامــه تحقیقــات حقوقــی، دوره نوزدهــم، 1395، شــماره 74، ص 195.
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آســیب های موجــود در ســاختار و صاحیــت هیئــت رســیدگی بــه تخلفــات اداری، بــه معرفــی الگــوی 
مطلــوب پرداخته انــد. یونــس فتحــی، جعفــر شــفیعی سردشــت و مریــم وهیبی فخــر در مقالــه »نظــام 
مطلــوب دادرســی اداری در ایــران«، معیارهــای دادرســی مطلــوب را برشــمرده  اند. در مــورد دادرســی 
ــل نظــام صــدور مجــوز  ــا نام هــای »تحلی ــه ب ــد آگاه در دو مقال ــز وحی در حــوزه مســائل فرهنگــی نی
ــل شــیوه نظــارت حکومــت  ــز »تحلی ــران« و نی ــر آن در ای ــه ای موســیقی و نظــارت ب اجراهــای صحن
بــر آثــار نمایشــی و ســینمایی در نظــام حقوقــی ایــران مشــروطه« بــه موضــوع نظــارت مقــام اداری در 
حیطــه امــور موســیقایی و نمایشــی و ســینمایی پرداختــه اســت. بــا ایــن حــال، دربــاره نظــام صــدور 
مجــوز مؤسســات فرهنگــی و دادرســی اداری در ایــن حــوزه تاکنــون پژوهشــی صــورت نگرفتــه اســت. 
از ایــن رو، در ایــن مقالــه بــه دنبــال معرفــی الگویــی مطلــوب در دادرســی هیئــت رســیدگی بــه امــور 
ــوب هســتیم. روش  ــی مطل ــا در نظــر گرفتــن معیارهــای انصــاف آیینــی و حکمران مراکــز فرهنگــی ب
تحقیــق در ایــن پژوهــش، توصیفــی ـ تحلیلــی اســت و در گــردآوری اطاعــات از روش کتاب خانــه ای 

اســتفاده شــده اســت.

گفتار اول. دادرسی اداری در حوزه نهادهای فرهنگی

ــت  ــر رعای ــی و اداری از نظ ــتگاه های دولت ــراد از دس ــکایات اف ــه ش ــیدگی ب ــی اداری، رس دادرس
ــان اداره و شــهروند  ــی می ــای اشــخاص و دعوای ــوق و آزادی ه ــررات و نقــض حق ــن و مق نشــدن قوانی
اســت. دادرســی اداری در تضمیــن حق هــا و آزادی هــای شــهروندان و جلوگیــری از خودســری 
دســتگاه ها و مقام هــای اداری جایگاهــی ویــژه دارد. هــدف از دادرســی اداری و غیــر اداری تنهــا 
فصــل خصومــت نیســت، بلکــه اجــرای عدالــت و احقــاق حــق، هــدف نهایــی دادرســی اســت. دادرســی 
ــری  ــی و کیف ــی مدن ــز آن از دادرس ــب تمای ــه موج ــردی دارد ک ــه ف ــر ب ــای منحص اداری، ویژگی ه
می شــود. پــس ضــرورت دارد دادرســی اداری بــا عنایــت بــه اهــداف و ویژگی هــای خــاص آن بــه طــور 
ــرای احقــاق حقــوق و آزادی هــای شــهروندان و  ــا بســتری مناســب ب ــژه تحلیــل و بررســی شــود ت وی
ــتگاه های  ــر دس ــون ب ــردن قان ــم ک ــی اداری، حاک ــدف از دادرس ــد. ه ــم آی ــا فراه ــی آن ه تظلم خواه

ــت.1 ــهروندان اس ــوق ش ــظ حق ــای اداری و حف ــری مقام ه ــری از خودس اداری، جلوگی
ــت  ــردن دول ــخ گو ک ــون و پاس ــت قان ــن حاکمی ــه تضمی ــی اداری، الزم ــر، دادرس ــر دیگ ــه تعبی ب
ــدرت از  ــان ق ــاوز صاحب ــورت، تج ــن ص ــر ای ــت. در غی ــهروندان اس ــوق ش ــاق حق ــت، احق و در نهای
حــدود صاحیــت و اختیــارات خــود و تضییــع حقــوق شــهروندان حتمــی خواهــد بــود. بــا توســل بــه 
دادرســی اداری، اداره، ملــزم بــه پاســخ گویی و بیــان مبانــی تصمیــم خــود می شــود و بــا بیــان مبانــی 
ــاع می کنــد. موضــوع دادرســی  ــی تصمیــم خویــش از اقدامــات و تصمیم هایــش دف و مســتندات قانون

1. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، 1387، ص 198.
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اداری، اعمــال اداری اســت و منظــور از آن، اعمالــی اســت کــه دولــت بــا هــدف حفــظ نظــم عمومــی 
و تأمیــن منافــع عمومــی بــه صــورت مســتقیم انجــام می دهــد یــا زیــر نظــر دولــت انجــام می شــود.1

ــی را  ــی، نهادهای ــع قضای ــار مراج ــذار در کن ــران، قانون گ ــی ای ــام حقوق ــاس، در نظ ــن اس ــر ای ب
بــا عنــوان »مراجــع شــبه قضایــی« یــا »دادگاه هــای اختصاصــی اداری« بــه رســمیت شــناخته اســت 
تــا متولــی عمــل شــبه قضایــی  باشــند. عمــل شــبه قضایــی، عملــی شــبیه عمــل قضایــی اســت کــه 
نهادهــای غیــر قضایــی انجــام می دهنــد. ماهیــت عمــل شــبه قضایــی، امــری قضایــی اســت و همــان 
آثــار عمــل قضایــی را دارد و ماننــد اعمــال و احــکام قضایــی، بــرای اشــخاص، حــق و تکلیــف ایجــاد 

می کنــد و الزم االجراســت.2
ایــن تعریــف جامــع و مناســب را در مــورد مراجــع شــبه قضایــی می تــوان ارائــه داد: »دادگاه هــای 
اختصاصــی اداری، مراجعــی اداری بــا صاحیــت ترافعــی اختصاصــی هســتند کــه بــه موجــب قوانیــن 
ــوان واحدهــای  ــه عن ــًا ب ــی و محاکــم دادگســتری و عموم خــاص در خــارج از ســازمان رســمی قضای
کــم و بیــش مســتقل، ولــی مرتبــط بــه ادارات عمومــی تشــکیل شــده اند و صاحیــت آن هــا منحصــر 
ــل  ــی اداری از قبی ــاوی اختصاص ــکایات و دع ــات، ش ــورد اختاف ــری در م ــیدگی و تصمیم گی ــه رس ب
دعــاوی اســتخدامی، انضباطــی، مالــی، اراضــی و ســاختمانی می باشــد کــه معمــواًل بــه هنــگام اجــرای 
ــا ارائــه خدمــات عمومــی و فعالیت هــای دولــت، میــان ســازمان های دولتــی  قوانیــن خــاص مرتبــط ب

ــردد«.3 ــد و مطــرح می گ ــه وجــود می آی ــراد ب ــی و اف و مؤسســات عموم
در مســئله مــورد بررســی در مقالــه نیــز بایــد گفــت »هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی« 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــرار داد ک ــی ق ــور فرهنگ ــوزه ام ــمار مراجــع دادرســی اداری در ح ــوان در ش را می ت
اهمیــت موضوعــات فرهنگــی و نیــز ســّیال بــودن مفهــوم فرهنــگ، کارکــرد صحیــح ایــن مرجــع در 

بهبــود عملکــرد نهادهــای فرهنگــی تأثیــری بســزا دارد.

گفتــار دوم. ســند حقوقــی تأســیس هیئــت رســیدگی بــه امــور 
مراکــز فرهنگــی

ســند حقوقــی بــرای تعییــن ضوابــط و مقــررات حاکــم بــر تشــکیل و تأســیس مراکــز، مؤسســات، 
ــا عنــوان دقیــق »ضوابــط و مقــررات  کانون هــا و انجمن هــای فرهنگــی و نظــارت بــر فعالیــت آن هــا ب

1. انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، تهران: میزان، 1372، ص 102.

2. امامی، محمد و کوروش استوارسنگری، حقوق اداری، تهران: میزان، 1391، ج 1، ص 10.

3. هداونــد، مهــدی و مســلم آقایــی طــوق، دادگاه هــای اختصاصــی اداری در پرتــوی اصــول و آیین هــای دادرســی 

منصفانــه حقــوق ایــران و مطالعــه تطبیقــی، تهــران: خرســندی، 1389، ص 128.
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تأســیس مراکــز، مؤسســات، کانون هــا و انجمن هــای فرهنگــی و نظــارت بــر فعالیــت آن هــا«، مصــوب 
جلســه 1375/6/27 شــورای مشــترک کمیســیون های شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و وزارت 
ــا و  ــات، کانون ه ــز، مؤسس ــند، مراک ــن س ــاده 1 ای ــب م ــه موج ــت. ب ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــا اهــداف و مقاصــد فرهنگــی اعــم از انتفاعــی و غیــر  انجمن هــای فرهنگــی، تشــکیاتی اســت کــه ب
ــون تجــارت و آیین نامــه اصاحــی ثبــت تشــکیات و مؤسســات غیــر  انتفاعــی )طبــق مــاده 584 قان
تجــاری مصــوب 1337( و بــر اســاس شــرایط منــدرج در ایــن ضوابــط بــه مســئولیت اشــخاص حقیقــی 
یــا حقوقــی اعــم از دولتــی، عمومــی و خصوصــی، افــراد واجــد شــرایط بــرای فعالیــت در یــک یــا چنــد 
ــد و وزارت  ــکیل می دهن ــی تش ــرمایه ایران ــا س ــی ب ــینمایی، مطبوعات ــری، س ــی، هن ــروی فرهنگ قلم
فرهنــگ و ارشــاد اســامی، مجــوز تأســیس، نظــارت بــر فعالیت هــا و انحــال آن هــا را صــادر می کنــد. 
در مــاده 3 ایــن ســند، تأســیس مراکــز فرهنگــی اقلیت هــای دینــی رســمی کشــور در محــدوده 

امــور فرهنگــی آن اقلیــت نیــز بــه دریافــت مجــوز طبــق ضوابــط وابســته اســت.

بند اول. ترکیب و اعضای هیئت
بــه موجــب مــاده 11 ســند یادشــده، بــرای بررســی تقاضاهــای دریافتــی و تحقیــق و رســیدگی بــه 
صاحیــت متقاضیــان و مدیــران مســئول و صــدور موافقــت اصولــی تأســیس مراکــز فرهنگــی و نظــارت 
بــر عملکــرد آن هــا و نیــز رســیدگی بــه مــوارد تخلــف و تعلیــق و لغــو جــواز صادرشــده، هیئتــی بــه 

تشــخیص و تعییــن وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، متشــکل از اشــخاص ذیــل تشــکیل می شــود:
1. وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی و یا نماینده تام االختیار وزیر )رییس هیئت(؛

2. معاونــان امــور فرهنگــی، هنــری، مطبوعاتــی، ســینمایی و ســمعی و بصــری و پژوهشــی وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی؛

ــگ و  ــر فرهن ــه انتخــاب وزی ــینمایی ب ــی و س ــری، فرهنگ ــور هن ــران ام ــر از صاحب نظ ــه نف 3. س
ارشــاد اســامی.

در مــاده 12 نیــز تصریــح شــده اســت: »اعضــای هیئــت بــا حکــم وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
منصــوب می شــوند و مــدت عضویــت افــراد منتخــب، دو ســال و تجدیــد انتخــاب آن هــا بــرای دوره هــای 

ــدی بامانع اســت«. بع
بــر اســاس مــاده 14، »دبیــر هیئــت، تقاضاهــای دریافتــی را پــس از تکمیــل مــدارک در جلســات 
هیئــت، مطــرح و نتایــج را در صــورت جلســات منعکــس می کنــد و پــس از امضــای اعضــا و تصویــب 
و تأییــد وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، تصمیمــات را رییــس هیئــت ابــاغ می کنــد. پروانــه فعالیــت 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــای وزی ــا امض ــی ب ــای فرهنگ ــا و انجمن ه ــات، کانون ه ــز، مؤسس مراک

ــود«. ــادر می ش ص

آسیب شناســی ســاختار و صالحیــت هیئــت رســیدگی بــه 
امــور مراکــز فرهنگــی؛ ارائــه الگــوی مطلــوب دادرســی اداری
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چنــد نکتــه دربــاره ایــن مــاده قابــل بحــث و بررســی اســت. شــیوه بیــان و ســیاق عبارت هــای بــه 
ــه تأییــد وزیــر  کار رفتــه در مــاده 14 آن اســت کــه تصمیم هــای صادرشــده از جانــب هیئــت بایــد ب
ــر از  ــن ســؤال مطــرح می شــود کــه امضــای شــخص وزی فرهنــگ و ارشــاد اســامی برســد. حــال ای

بــاب ریاســت وی بــر هیئــت اســت یــا جنبــه تنفیــذی دارد؟ 
ــورد  ــاده م ــد کــه م ــودن هیئــت، تفســیر منطقــی اقتضــا می کن ــه فلســفه شــورایی ب ــا توجــه ب ب
نظــر را بــه ایــن صــورت تحلیــل کنیــم: امضــای وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی از بــاب ریاســت وی 
بــر ایــن هیئــت اســت، ماننــد امضــای قوانیــن بــه دســت رییــس جمهــوری کــه تشــریفاتی اســت. در 
غیــر ایــن صــورت، اساســًا فلســفه تشــکیل شــورای یادشــده نقــض خواهــد شــد و تشــکیل شــورا بــا 

ــدارد. ــه ن چنــد عضــو، چیــزی جــز تحمیــل هزینه هــای اضاف

بند دوم. صالحیت ها و اختیارات
1. آسیب شناسی صالحیت هیئت در صدور مجوز تأسیس مراکز فرهنگی

متأســفانه ســند »ضوابــط و مقــررات تأســیس مراکــز، مؤسســات، کانون هــا و انجمن هــای فرهنگــی 
ــه نــداده اســت و مشــخص  ــر فعالیــت آن هــا«، هیــچ گونــه معیــار دقیــق و ضابطــه ای ارائ و نظــارت ب
نیســت هیئــت بــر چــه مبنــا و اساســی تصمیــم  خواهــد گرفــت. بــه نظــر می رســد کــه شایســته بــود 
ــه بررســی شــاخص ها و معیارهــای دقیــق  ایــن هیئــت در مقــام دادرســی و صــدور مجــوز، خــود را ب
ماهــوی مکلــف می کــرد. در رویــه عملــی قطعــًا معیارهایــی بــرای بررســی صــدور مجــوز وجــود دارد، 
امــا پرســش اساســی ایــن اســت کــه معیارهــای مــورد نظــر بــا اصــول دادرســی و شــاخص های حقــوق 
ــا  ــی دارد ی ــا هم خوان ــه خرده فرهنگ ه ــه ب ــی و توج ــاهل، کثرت گرای ــامح و تس ــد تس ــی مانن فرهنگ

خیــر؟ 
چــون دولــت در جامعــه ایــران، مداخلــه حداکثــری در فرهنــگ دارد و بــه نوعــی، متولــی مدیریــت 
آن محســوب می شــود، فرهنــگ بایــد آن گونــه کــه در دولــت نمــود پیــدا می کنــد، بررســی و تحلیــل 
شــود. بــر اســاس قانــون اساســی و برنامه هــای توســعه، وظایــف گوناگونــی بــر عهــده حاکمیــت نهــاده 
شــده اســت تــا در حــوزه فرهنــگ و سیاســت گذاری فرهنگــی مداخلــه کنــد.1 بــه ویــژه این کــه تجربــه 
ــه  ــی ب ــگ و بی توجه ــع از فرهن ــیر موّس ــان دهنده تفس ــی نش ــائل فرهنگ ــه مس ــا در زمین ــور م کش
خرده فرهنگ هــا و در نظــر گرفتــن تســاهل و تســامح فرهنگــی اســت. در نبــود ضوابــط و معیارهــای 
ــی  ــی اســت و ارزش حقوق ــای کل ــری فرض ه ــک س ــای ی ــر مبن ــده ب ــم صادرش ــًا تصمی ــق، قطع دقی

نــدارد.

1. هوشــیار، مهــدی، »دفــاع فرهنگــی در نظــام عدالــت کیفــری ایــران و امریــکا«، پژوهش نامــه حقــوق کیفــری، 

ســال هفتــم، 1395، شــماره 2، ص280.
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2. آسیب شناسی صالحیت هیئت در رسیدگی به تخلفات 
بــر اســاس مــاده 15 ســند یادشــده بــه تخلفــات مراکــز و مؤسســات فرهنگــی در »هیئت رســیدگی 
بــه امــور مراکــز فرهنگــی« رســیدگی می شــود. در صــورت اثبــات تخلــف، حســب مــورد، مجازات هــای 
اخطــار شــفاهی یــا کتبــی، تعلیــق جــواز یــا تعطیــل موقــت مرکــز فرهنگــی از ســه مــاه تــا یــک ســال، 

تعطیــل دایــم و لغــو مجــوز اعمــال می شــود و دبیــر هیئــت آن را ابــاغ می کنــد.
یکــی از نــکات قابــل انتقــاد در متــن ایــن ســند آن اســت کــه عنوان هــای تخلفاتــی احصــا نشــده 
اســت، در حالــی کــه مطابــق اصــل قانونــی بــودن جــرم، قانون گــذار بایــد هــر جرمــی را بــه صــورت 
دقیــق تبییــن و تشــریح کنــد. ایــن امــر در تخلفــات اداری و صنفــی نیــز جــاری  اســت. نگارنــده بــا 
بررســی پایــگاه اینترنتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه فایلــی دسترســی پیــدا کــرد کــه انــواع 
تخلفــات مراکــز فرهنگــی را احصــا کــرده اســت. البتــه مشــخص نیســت ایــن متــن، بخشــی از یــک 

آیین نامــه اســت یــا ســندی دیگــر. هیئــت یادشــده، تخلفــات را در 27 بنــد برشــمرده اســت.1

1. 1. عــدم نصــب تابلــوی مناســب بــر ســر در مــکان مؤسســه بــا مشــخصات ذیــل: الــف( قیــد اســم ثبت شــده مؤسســه 
طبــق روزنامــه رســمی زمــان تأســیس بــه صــورت کامــل؛ ب( قیــد جملــه )بــا مجــوز رســمی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

اســامی(. ج( قیــد شــماره ثبــت.
2. عدم نصب پروانه فعالیت یا مجوزهای خاص در معرض دید مراجعان؛

3. اســتفاده از ســربرگ های نامناســب و خــارج از ضوابــط بــا توجــه بــه مــوارد ذیــل: الــف( ذکــر اســم ثبت شــده مؤسســه 
طبــق روزنامــه رســمی زمــان تأســیس بــه صــورت کامــل؛ ب( ذکــر عبــارت بــا مجــوز رســمی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی؛ ج( ذکــر شــماره ثبــت؛ د( ذکــر نشــانی دقیــق و شــماره تمــاس؛ و( اســتفاده از کلمــات التیــن در ســربرگ ممنــوع 

می باشــد.
ــاع اداره کل  ــدون اط ــه ب ــکان مؤسس ــر م ــروف. 5. تغیی ــای مع ــر و برنده ــگاه های دیگ ــام آموزش ــتفاده از ن ــوء اس 4. س
متبــوع و دبیرخانــه هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی. 6. عــدم اقــدام بــرای ارســال گــزارش عملکــرد. 7. ادامــه 
ــت  ــدون دریاف ــاس نامه ب ــات اس ــه موضوع ــت در زمین ــت. 8. فعالی ــه فعالی ــار پروان ــام اعتب ــم اتم ــت مؤسســه علی رغ فعالی
مجــوز خــاص یــا مجــوز غیــر معتبــر. 9. اســتفاده از اســاتید غیــر هم جنــس. 10. برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــه صــورت 
مختلــط. 11. فعالیــت در حیطــه موضوعــات خــارج از اســاس نامه ماننــد روان شناســی، اعــزام دانشــجو، آمادگــی کنکــور و... . 
12. عــدم رعایــت شــرایط مجوزهــای آموزشــی ماننــد اخــذ شــهریه اضافــی، عــدم رعایــت اســتانداردهای آموزشــی و... . 13. 
تشــکیل کاس هــای صــوری و عــدم حضــور و غیــاب کاســی در برگــزاری دوره هــای آموزشــی. 14. وجــود شــاکیان متعــدد. 
15. عــدم پاســخ گویی و همــکاری مدیرمســئول در زمینــه تخلفــات مؤسســه و فعالیت هــای آن. 16. تکــرار تخلفــات و عــدم 
پای بنــدی بــه تعهــدات قبلــی. 17. خــروج اکثریــت اعضــای مؤســس و اکثریــت صاحبــان ســرمایه. 18. اعطــای نمایندگــی 
و ایجــاد شــعبه بــدون مجــوز دبیرخانــه هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی. 19. عــدم رضایــت اداره کل فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی اســتان مربوطــه و دبیرخانــه هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی از عملکــرد مؤسســه. 20. اجــاره 
ــروش و  ــت. 22. ف ــول دوران فعالی ــه در ط ــای مؤسس ــت اعض ــدم صاحی ــراز ع ــر. 21. اح ــخاص دیگ ــه اش ــوز ب دادن مج
ــط  ــی. 24. سبب ســازی شــکل گیری رواب ــد فعالیــت مؤسســه توســط مراجــع امنیت ــدم تأیی ــر. 23. ع ــه غی واگــذاری آن ب
ناســالم دینــی و عرفــی در محیــط فعالیــت مؤسســه. 25. تولیــد محصوالتــی کــه اثــرات ضــد فرهنگــی و ضــد ارزشــی داشــته 
باشــد. 26. فعالیــت در زمینــه آمــوزش و ترویــج عرفان هــای کاذب و نوظهــور. 27. کاه بــرداری و ســوء اســتفاده از مجــوز 

مؤسســه کــه منجــر بــه جــرم عمومــی شــود.

آسیب شناســی ســاختار و صالحیــت هیئــت رســیدگی بــه 
امــور مراکــز فرهنگــی؛ ارائــه الگــوی مطلــوب دادرســی اداری
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برخــی از مــواردی کــه بــه عنــوان تخلــف در نظــر گرفته انــد، عنــوان کلــی دارنــد و معیــار دقیقــی 
بــر آن هــا حاکــم نیســت، از جملــه بنــد 19 یعنــی »عــدم رضایــت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان مربوطــه و دبیرخانــه هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی از عملکــرد مؤسســه«. ایــن 
ــی  ــا در صورت ــز و مؤسســات فرهنگــی تنه ــت مراک ــه فعالی ــه ذهــن می رســاند ک ــر را ب ــن ام ــد، ای بن
ــی  ــز هم خوان ــول مرک ــورد قب ــا اصــول م ــه ب ــه اســت ک ــی وزارت خان ــاد مرکــزی یعن ــد نه ــورد تأیی م
داشــته باشــد و هــر گونــه فعالیــت فرهنگــی مغایــر بــا ضوابــط مــورد پذیــرش در مرکــز قطعــًا موجبــی 
ــوق  ــر فرهنــگ و حق ــم ب ــا اصــول حاک ــر ب ــن ام ــه ای ــف در هیئــت خواهــد شــد ک ــرای طــرح تخل ب

فرهنگــی تعــارض آشــکار دارد.
در بنــد 23 نیــز از »عــدم تأییــد فعالیــت مؤسســه توســط مراجــع امنیتــی« ســخن بــه میــان آمــده 
اســت. بــه نظــر می رســد فلســفه و هــدف تشــکیل مراجــع امنیتــی بــا مســائل و موضوعــات فرهنگــی 
هیــچ ســنخیتی نــدارد. مشــخص نیســت ایــن »عــدم تأییــد« در چــه مرحلــه ای صــورت خواهــد گرفــت 
و مراجــع امنیتــی چــه ماک هایــی را بــرای »عــدم تأییــد« در نظــر می گیرنــد. بنابرایــن، عنــوان ایــن 

تخلــف نیــز بــا نــگاه بدبینانــه بــه عملکــرد مراکــز و مؤسســات فرهنگــی همــراه اســت.
نکتــه دیگــر در مــورد اعمــال مجازات هــای مــورد نظــر در مــاده 15 ســند یادشــده، اصــل تناســب 
میــان تخلــف ارتکابــی و نیــز اعمــال تنبیــه انضباطــی اســت کــه بایــد در نظــر گرفــت و هیئــت بایــد 
ــه شــدت تخلــف ارتکابــی، تنبیهــی مناســب اعمــال کنــد. در اجــرای ایــن اصــل، شــدت  ــا توجــه ب ب
مجــازات بایــد میــزان تقبیــح یــا تأییــد نشــدن رفتــار غیــر قانونــی را نشــان دهــد و بــا مقــدار تقبیــح 
ــا شــدت رفتــار غیــر  یــا تأییــد نشــدن افزایــش یابــد و تأییــد نشــدن و تقبیــح نیــز بایــد متناســب ب

قانونــی افزایــش یابــد.1

گفتــار ســوم. الگــوی مطلــوب دادرســی اداری بــر اســاس معیارهای 
ــاف آیینی انص

ــا را  ــد آن ه ــه اداره بای ــی دارد ک ــر اداره، حقوق ــخصی در براب ــر ش ــی اداری، ه ــد دادرس در فرآین
ــه رســمیت بشناســد. در غیــر ایــن صــورت، مســئول شــناخته می شــود و از معیارهــای اداره خــوب  ب
دور خواهــد شــد. »دادرســی عادالنــه«، یکــی از مفاهیــم جدیــدی اســت کــه در اندیشــه های حقــوق 
بشــری ریشــه دارد. اهمیــت دادرســی عادالنــه بــه ویــژه در نظــام عدالــت کیفــری اهمیتــی دوچنــدان 
ــده را فراهــم  ــوق متهــم و هــم بزه دی ــی اســت کــه حق ــه تضمین های ــه، مجموع دارد. دادرســی عادالن

1. نکویــی، محمــد، »اصــل تناســب جــرم و مجــازات در قلمــروی تخلفــات اداری«، فصل نامــه حقــوق اداری، ســال 

هشــتم، 1399، شــماره 25، ص 260.
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ــادل  ــوان مع ــه را می ت ــی عادالن ــود. دادرس ــوا می ش ــن دع ــوق طرفی ــم حق ــبب تحکی ــد و س می کن
انصــاف آیینــی دانســت و آن را از حقــوق بنیادیــن شــمرد.

بنیادیــن بــودن برخــی از حق هــا از آن روســت کــه وجــود آن هــا مایــه قــوام و نبــود آن هــا موجــب 
زوال شــخص اســت. حق هــای بنیادیــن، ترجمــان واقعــی دســته ای از هنجارهــای اخاقــی، سیاســی و 

ــری، مردم ســاالری و دولــت قانون مــدار ســیراب می شــود.1 فلســفی اســت کــه از آبشــخور آزادی، براب
پی آمــد انصــاف آیینــی کــه عدالــت شــکلی یــا انصــاف رویــه ای هــم بــه آن می گوینــد، ایــن اســت 
ــت  ــد شــکلی مشــخصی را رعای ــا و قواع ــد آیین ه ــری مکلفن ــگام تصمیم گی ــی هن ــات عموم ــه مقام ک
ــت،  ــکلی اس ــای ش ــه ای از حق ه ــر مجموع ــتمل ب ــاده آن، مش ــوم س ــی در مفه ــاف آیین ــد. انص کنن
ماننــد: حــق برخــورداری از فرصــت کافــی بــرای آمــاده کــردن پاســخ ســؤاالت و دفــاع مناســب، حــق 
دسترســی بــه پرونــده، فرصــت اظهــار نظــر شــفاهی، حــق معرفــی وکیــل، فرصــت اظهــار نظر شــفاهی، 
داشــتن فرصــت بــرای فراخوانــدن و پرســیدن ســؤال مســتقیم از شــهود طــرف مقابــل و طــرف دعــوا.2 
ــه ای  ــی مطالب ــوی، ماهیت ــای ماه ــد حق ه ــه همانن ــتند ک ــی هس ــه ای، تضمین های ــای روی حق ه
دارنــد. بــه دیگــر ســخن، حق هــای رویــه ای نیــز بســان حق هــا و آزادی هــای ماهــوی، حــق ـ ادعاهــای 
ــا  ــف ی ــد و مکل ــود متعه ــا، وج ــن حق ه ــودن ای ــا ب ــق ـ ادع ــه ح ــه الزم ــه البت ــت ک ــهروندان اس ش
ــه  ــد ب ــف و متعه ــر، مکل ــادی ام ــن حق هاســت. در ب ــن ای ــن و تضمی ــی در تأمی ــا مکلف های ــد ی متعه
تأمیــن حق هــای رویــه ای، حکومــت اســت و از ایــن نظــر بیــن حق هــای رویــه ای و حق هــای ماهــوی 

تفاوتــی وجــود نــدارد.3

بند اول. رعایت اصل تخصص )استفاده از نهاد کارشناسی(
اختافــات، شــکایات و دعــاوی میــان افــراد و دســتگاه های اجرایــی و ســازمان های حرفــه ای تنــوع 
زیــادی دارد. بــا ایــن حــال، هــر کــدام ابعــاد فنــی، اداری، کارشناســی و تخصصــی خــاص خــود را دارنــد 
کــه بــدون توجــه بــه آن ابعــاد، رســیدگی مطلــوب و تصمیم گیــری شایســته، مشــکل خواهــد بــود. بــا 
وجــود رواج تخصصــی شــدن رســیدگی ها در دادگاه هــای عمومــی دادگســتری، قضــات ایــن دادگاه هــا 
بــه علــت نداشــتن تخصــص در امــور و مســائل فنــی و اداری، توانایــی الزم و کافــی را بــرای قضــاوت در 
ــا پیشــرفت ســریع و تحــوالت  ــد. هم چنیــن قضــات دادگســتری ب مــورد دعــاوی پیچیــده اداری ندارن
مســتمر علــوم و فنــون جدیــد و مقــررات جزئــی حاکــم بــر آن هــا مثــل اصــول و قواعــد شهرســازی یــا 

1. گرجی ازندریانی، علی اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: جنگل جاودانه، چاپ دوم، 1388، ص 200.

2. هداوند و آقایی طوق، پیشین، ص 139.

ــران: مؤسسه  ــم(، چاپ دوم، ته ــر یک ــر )دفت ــان معاص ــر در جه ــوق بش ــاری ســید فاطمــی، ســید محمــد، حق 3. ق

مطالعات و پژوهش هــای حقوقــی شهر دانش، 1390، ص 125.
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مســائل پزشــکی یــا امــور اقتصــادی و مالــی هــم گام نیســتند. بــه همیــن دلیــل، ایــن گونــه دعــاوی در 
حیطــه تبحــر و تســلط آنــان قــرار نــدارد.1

در زمینــه رعایــت اصــل تخصــص در نهادهــای دادرســی اداری در امــور فرهنگــی بــه نظــر می رســد 
ــان شــد، مراجــع  ــر بی ــه کــه پیش ت ــا خدشــه جــّدی روبه روســت. همــان  گون ــن اصــل ب کاربســت ای
دادرســی اداری در امــور فرهنگــی گاهــی ماهیــت یــک دادگاه اختصاصــی را دارنــد، مثــل زمانــی کــه 
بــه لغــو مجــوز یــک مؤسســه فرهنگــی و یــا تعطیــل کــردن یــک مؤسســه حکــم می کننــد. در ایــن 
ــه  صــورت، ماهیــت تصمیم گیــری، تصمیــم شــبه قضایــی اســت. گاهــی نیــز نهادهــای مــورد نظــر ب
عنــوان مرجــع تشــخیصی عمــل می کننــد. ایــن فــرض در زمانــی اســت کــه ابتــدا بــه ســاکن، در مــورد 

ــد.  ــری می کنن ــر آن تصمیم گی ــف ســینمایی، موســیقایی و نظی ــای مختل صــدور مجوزه
در هــر دو فــرض، رعایــت اصــل تخصــص بــه ویــژه در مــورد اعضــای نهادهــای فرهنگــی اهمیــت 
دارد؛ چــون بــدون دارا بــودن تخصــص در مســائل و امــور فرهنگــی قطعــًا تصمیم گیری هــای نهادهــای 
فرهنگــی، حقــوق اشــخاص را زیــر ســؤال خواهــد بــرد. بــا توضیحاتــی کــه در قســمت های قبــل ارائــه 
شــد، در ترکیــب هیئت هــا اصــواًل از کارشناســان اســتفاده شــده اســت، امــا انتصابــی بــودن ایــن اعضــا 
توســط مدیــر کل قســمت مربــوط ممکــن اســت ســبب شــود اشــخاصی نامتخصــص تنهــا بــه دلیــل 
هم نظــری و هم ســویی بــا عقایــد شــخص مدیــر کل منصــوب شــوند. بــه ایــن ترتیــب، اصــل تخصــص 

در رســیدگی بــه امــور فرهنگــی نقــض خواهــد شــد.
ــد  ــگ بای ــران فرهن ــروج از بح ــرای خ ــم ب ــه بدانی ــود ک ــگ می ش ــی پررن ــر زمان ــن ام ــت ای اهمی
ــود.  ــایی ش ــف شناس ــای مختل ــه در گروه ه ــی جامع ــگ و ســطح فرهنگ ــای اساســی فرهن چارچوب ه
متأســفانه، شــواهد نشــان  می دهــد کــه در حــوزه فرهنــگ، کادر تخصصــی انــدک یــا ضعیفــی داریــم. 
ــی حــس می شــود.2  ــاز فراوان ــراد متخصــص نی ــت اف ــه تربی ــی ب ــل، در حــوزه فرهنگ ــن دلی ــه همی ب
ــور مراکــز فرهنگــی« شایســته  ــه ام ــت اصــل تخصــص در »هیئــت رســیدگی ب ــرای رعای ــن، ب بنابرای
اســت عــاوه بــر اعضــای انتصابــی، اشــخاص متخصــص از بطــن جامعــه نیــز در هیئــت حضــور یابنــد 

ــد. ــه باش ــی جامع ــکار واقع ــده اف ــت، نماین ــای هیئ ــا تصمیم گیری ه ت

بند دوم. رعایت اصل تناظر
عمــوم و شــمول اصــل تناظــر اقتضــا می کنــد کــه همــه مراجــع قضاوتــی اعــم از قضایــی )حقوقــی 
ــی و  ــع عموم ــن مراج ــر بی ــن نظ ــد و از ای ــت کنن ــل را رعای ــن اص ــی ای ــری(، اداری و انتظام و کیف

ــی اداری«، پایان نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــگاه شــهید بهشــتی، 1379،  ــای اختصاص ــد، مهــدی، »دادگاه ه 1. هداون

ص 21.

ــه ملــی«، مجلــه مدیریــت  ــه الگــوی مطلــوب توســعه فرهنگــی در کتاب خان 2. باباشــمس، آرزو و همــکاران، »ارائ

فرهنگــی، ســال یازدهــم، 1396، شــماره 35 و 36، ص 13.
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ــوا در قلمــروی  ــر دو طــرف دع ــارات ه ــزوم اســتماع اظه ــده ل ــدارد. قاع ــی وجــود ن اختصاصــی تفاوت
ــرار  ــدام اداری ق ــا اق ــم ی ــک تصمی ــرض تضــرر از ی ــه در مع دادرســی اداری اقتضــا دارد اشــخاصی ک
ــری  ــل از تصمیم گی ــه خــود آگاه شــوند و قب ــد، حــق داشــته  باشــند از ادعاهــای مطــرح علی می گیرن

ــرد. ــرار گی ــان ق ــا در اختیارش ــه آن ه ــرای پاســخ گویی ب ــه ب ــی منصفان ــی، فرصت نهای
امــروزه در حقــوق بســیاری از کشــورها، اصــل حــق بــر اســتماع شــدن بــه عنــوان یکــی از اصــول 
کلــی حقــوق اداری پذیرفتــه شــده اســت کــه ســازمان ها و مقامــات اداری را ملــزم می ســازد در رونــد 
ــتماع  ــی اس ــری نهای ــل از تصمیم گی ــع را قب ــای ذی نف ــخاص و گروه ه ــر اش ــری اداری، نظ تصمیم گی

کننــد.1
ایــن اصــل در فرآینــد دادرســی اداری در مراجــع فرهنگــی بــه طــور کلــی نقــض شــده اســت. در 
ــز  ــیس مراک ــز تأس ــم و نی ــش و فیل ــه نمای ــدور پروان ــع ص ــاره مراج ــل درب ــورد عم ــای م آیین نامه ه
فرهنگــی، شــخص متقاضــی یــک بــار مــدارک خــود را بــه صــورت غیــر حضــوری ارائــه می دهــد. پــس 
ــا  ــد. ب ــری می کن ــت تصمیم گی ــوت از متقاضــی، هیئ ــدون دع ــوط، ب ــت مرب ــا هیئ از تشــکیل شــورا ی
توجــه بــه ســّیال بــودن مفهــوم فرهنــگ و حقــوق فرهنگــی بــه ویــژه در حیطــه آثــار هنــری و نمایشــی 
شایســته اســت در آیین نامه هــای مــورد عمــل، حداقــل بــه دعــوت از متقاضیــان و شــنیدن توضیحــات 
ــی می یافــت.  ــا اصــل تناظــر هم خوان ــا تصمیــم صادرشــده از هیئــت و شــورا ب ــان اشــاره  می شــد ت آن
متأســفانه، در حــال حاضــر، تصمیــم هیئــت بــه صــورت یک جانبــه و اقتدارگرایانــه، صــادر و تصمیــم 

مــورد نظــر تنهــا بــه شــخص متقاضــی ابــاغ خواهــد شــد.

بند سوم. رسیدگی دومرحله ای
حــق تجدیــد نظرخواهــی، حــق بــر یــک دادرســی اصیــل و بــدون شــتاب زدگی بــه پرونــده اســت 
کــه شــامل مســائل ماهــوی و شــکلی پرونــده می شــود.  پذیــرش حــق تجدیــد نظرخواهــی بــه عنــوان 
یکــی از عناصــر اصلــی دادرســی عادالنــه بــه موجــب قانــون، مســتلزم وجــود مرجــع باالتــر از مرجــع 

بــدوی بــرای بررســی مجــدد کامــل موضــوع پرونــده در آن مرجــع اســت.2
ــی  ــر فرهنگ ــع تصمیم گی ــز در مراج ــی نی ــد نظرخواه ــر تجدی ــق ب ــه ای و ح ــیدگی دومرحل رس
ــه امــور  ــرای مثــال، در مــورد تصمیم هــای صادرشــده از هیئــت رســیدگی ب گاهــی نقــض می شــود. ب
ــد  ــل تجدی ــت قاب ــن هیئ ــط ای ــده توس ــای اعمال ش ــام مجازات ه ــه تم ــم ک ــی می بینی ــز فرهنگ مراک
نظرخواهــی نیســت و ایــن امــر قطعــًا دایــره حــق بــر رســیدگی دومرحلــه ای را محــدود می کنــد و بــا 

1. رســتمی، ولــی و دیگــران، دادرســی عادالنــه در مراجــع اختصاصــی ایــران، چــاپ اول، تهــران: دانشــکده حقــوق و 

علــوم سیاســی و گرایــش، 1388، ص 20.

2. هداونــد، مهــدی و علــی مشــهدی،  اصــول حقــوق اداری در پرتــوی آرای دیــوان عدالــت اداری، تهــران: خرســندی، 

1389، ص 125.

آسیب شناســی ســاختار و صالحیــت هیئــت رســیدگی بــه 
امــور مراکــز فرهنگــی؛ ارائــه الگــوی مطلــوب دادرســی اداری
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اطــاق و عمــوم حــق بــر تجدیــد نظرخواهــی در تعــارض اســت. افــزون بــر آن، تصمیم گیــری دربــاره 
تقاضــای تجدیــد نظرخواهــی مؤسســان مؤسســات فرهنگــی در یــد مطلــق شــخص وزیــر فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی قــرار گرفتــه اســت. در اقدامــی عجیــب، بــا وجــود رســیدگی گروهــی در مرحلــه بــدوی 
ــز تصمیم گیــری،  ــد نظــر( نی ــی )تجدی ــه عال ــور مراکــز فرهنگــی(، در مرحل ــه ام )هیئــت رســیدگی ب
قائــم بــه شــخص شــده اســت کــه قابــل انتقــاد اســت. اصــواًل رســیدگی در مرحلــه تجدیــد نظــر بایــد 
ــر  ــاره، ب ــورد اش ــتورالعمل م ــه در دس ــرد ک ــا قضــات صــورت گی ــان ی ــری از دادرس ــداد بیش ت ــا تع ب

ــد. ــد نظــر رســیدگی می کن ــه تجدی ــج، شــخص واحــد در مرحل خــاف معیارهــای رای

بند چهارم. صدور تصمیم های مستدل و مستند
ــر انشــای رأی  ــودن آرای قضایــی را گاهــی مهم تریــن قاعــده حاکــم ب اصــل مســتدل و مســتند ب
ــن اصــل، یکــی از پیش شــرط های اجــرای  ــی و یکــی از اصــول مســّلم دادرســی دانســته اند.1 ای قضای
ــه شــفافیت بســتگی دارد و شــفافیت، مســتلزم مســتدل و  ــه ب ــرا دادرســی منصفان ــت اســت؛ زی عدال

مســتند بــودن رأی قضایــی اســت.2
ــتند و  ــل مس ــوم اص ــروزه مفه ــی، ام ــای قضای ــل در آرا و تصمیم ه ــن اص ــت ای ــع حاکمی ــه تب ب
مســتدل بــودن اقدامــات و تصمیم هــای اداری یــا تکلیــف بــه بیــان دالیــل و مبانــی تصمیــم نیــز بــه 
رســمیت شــناخته شــده اســت. بــر ایــن اســاس، مقامــات اداری بایــد مبنــا و دالیــل تصمیم هــای خــود 
ــا چــه توجیهــی و بــر اســاس  را بــه روشــنی بیــان کننــد، بــه گونــه ای کــه آشــکارا مشــخص شــود ب
چــه قوانینــی تصمیــم گرفته انــد. مطابــق ایــن اصــل، هــر شــخصی حــق دارد از دالیــل تصمیم گیــری 
مقام هــای عمومــی و اداری اطــاع پیــدا کنــد. بــرای مثــال، اگــر مقامــی دولتــی، درخواســت شــهروندی 
ــرای دریافــت مجــوز اداری رد کنــد، صــرف گفتــن »نــه« یــا »رد درخواســت« کفایــت نمی کنــد،  را ب

بلکــه مبنــای قانونــی ایــن امتنــاع از صــدور مجــوز نیــز بایــد بیــان شــود.3
ــر بگــذارد، بیــان  ــر حقــوق و منافــع شــهروندان اث ــه طــور کلــی، هنگامــی کــه تصمیــم اداری ب ب
ــل  ــه دلی ــاری، ب ــای اختی ــن در صاحیت ه ــد. هم چنی ــدا می کن ــر پی ــی اجتناب ناپذی ــل، ضرورت دلی
دشــواری تطابــق اقــدام اداری بــا متــن قانــون، ارائــه دالیــل، ضرورتــی دوچنــدان خواهــد یافــت؛ چــون 

ــت اداری،  ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــه هیئ ــی در روی ــوق عموم ــول حق ــن و اص ــوق بنیادی 1. آگاه، وحیــد، حق

ــاپ اول، 1389، ص 90. ــگل، چ ــران: جن ته

ــران  ــاب مدی ــت اداری در انتص ــوان عدال ــت دی ــدود صالحی ــی رودی، »ح ــد کتاب ــا و احم ــژه، محمدرض 2. وی

مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی )مطالعــه مــوردی مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی(«، فصل نامــه دیــدگاه 

ــماره 65، ص 200. ــی، 1393، ش ــوق قضای ــای حق ه

ــات  ــت خدم ــون مدیری ــوق اداری در قان ــدرن حق ــول م ــر اص ــی ب ــی، »تأمل ــدی و داوود کاظم ــد، مه 3. هداون

کشــوری )تحلیــل مــاده 90 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری(«، فصل نامــه راهبــرد، 1392، شــماره 22، ص 25.
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در غیــر ایــن صــورت، امــکان نظــارت قضایــی بــر آن اقــدام یــا تصمیــم ناممکــن خواهــد شــد. مســّلم 
ــل  ــام اداری، دالی ــب مق ــده از جان ــه بیان ش ــه در ادّل ــتانداردهای الزم الرعای ــه اس ــه در عرص ــت ک اس
ابــرازی بایــد از نظــر کّمــی و کیفــی کافــی باشــد و بــه روشــنی، زاویه هــای مختلــف آن تصمیم گیــری 
را تبییــن کنــد. از ایــن رو، اصــل تکلیــف بــه ارائــه دالیــل تصمیم هــا صرفــًا بــا ارائــه نــدادن ایــن دالیــل 
ــا نباشــد، ایــن تخلــف صــورت می گیــرد. نقــض نمی شــود، بلکــه اگــر مبانــی بیان شــده، کافــی و گوی

ــت، وی  ــزد. در حقیق ــه ای بپرهی ــل کلیش ــراز دالی ــی و اب ــد از کلی گوی ــام اداری بای ــن مق هم چنی
بــا ابــراز ایــن گونــه دالیــل، بــه جــز در مــوارد خــاص، تکلیــف خــود را بــرای ارائــه مبانــی تصمیمــش 
ــه دلیــل تفاوت هــای موضوعــی پرونده هــای مختلــف اداری،  ــه عبــارت دیگــر، ب ــداده اســت. ب انجــام ن
دالیــل کلــی و کلیشــه ای، جنبه هــای مختلــف تصمیــم یادشــده را نشــان نمی دهــد؛ زیــرا هــر پرونــده، 
مبانــی و دالیــل خــاص خــود را دارد کــه بــا تبییــن آن هــا بایــد عمــل اداری بــه خوبــی توجیــه شــود. 
پــس مقــام اداری بایــد ادّلــه و قوانیــن مبنایــی بــرای صــدور تصمیــم اداری را بــه گونــه ای بیــان کنــد 

کــه مرجــع قضایــی بتوانــد قانونــی بــودن یــا نبــودن آن تصمیــم را ارزیابــی کنــد.1
در آیین نامه هــا و اســناد مــورد عمــل دربــاره مراجــع فرهنگــی در نظــام حقوقــی کشــور بــه اصــل 
ــه نادیــده  ــه منزل ــودن تصمیم هــا اشــاره صریــح نشــده اســت کــه آن را نبایــد ب مســتدل و مســتند ب
انگاشــتن ایــن اصــل مهــم دانســت. رویــه تصمیم هــای صادرشــده از مراجــع فرهنگــی در مقــام صــدور 
یــک تصمیــم تشــخیصی یــا تصمیــم شــبه قضایــی نشــان می دهــد تصمیم هــای مــورد نظــر در قالــب 
ــا اصــل  ــا »مخالفــت می شــود« اعــام می گــردد کــه ب ــاه ماننــد »موافقــت نمی شــود« ی جمــات کوت
ــی  ــل و مبان ــه دالی ــدارد. ارائ ــی ن ــای اداری هم خوان ــای مقام ه ــودن تصمیم ه ــتند ب ــتدل و مس مس
ــل ارائه شــده در  ــه دالی ــا توجــه ب ــم ب ــاد اداری ســبب می شــود مخاطــب تصمی ــب نه ــم از جان تصمی

مرحلــه نخســتین، امــکان دفــاع مناســب تری در مرحلــه تجدیــد نظــر داشــته باشــد. 

بند پنجم. رسیدگی در مهلت و زمان معقول
لــزوم رعایــت مهلــت منطقــی در رســیدگی، تضمینــی اســت کــه در حقــوق داخلــی کشــورها بــه 
صــورت صریــح، روشــن و مشــخص شناســایی و رعایــت نشــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه مطلــوب 
ــه صــورت منطقــی و  ــاوی و اجــرای حکــم ب ــه دع ــاق حــق و رســیدگی ب ــی در احق ــازه زمان ــودن ب ب
بدیهــی بایــد بخشــی جدایی ناپذیــر از یــک دادرســی مطلــوب و مناســب باشــد. حــق بــر رســیدگی در 
زمــان معقــول، تضمیــن اساســی بــرای حمایــت از همــه طرفیــن در برابــر تأخیرهــای رویــه ای بیــش از 

ــوی  ــات اداری در پرت ــل تصمیم ــه دالی ــه ارائ ــزام ب ــل ال ــر، »اص ــرز عطریان ف ــواد و فرام ــی زاده، محمدج 1. رضای

ــوق  ــش حق ــه دان ــا«، فصل نام ــه اروپ ــران و اتحادی ــی ای ــام حقوق ــی نظ ــه تطبیق ــوب: مطالع ــوم اداره خ مفه

ــماره 10، ص 94. ــوم، 1391، ش ــال س ــی، س عموم
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انــدازه اســت کــه ممکــن اســت بــه اثربخشــی و اعتبــار دادگاه هــا آســیب بزنــد. اســاس حــق رســیدگی 
در مهلــت معقــول، حــق اقامــه دعــوا و حــق بــر صــدور رأی بــه موقــع اســت. شــاخص های متعــددی 
ــده، رفتــار خواهــان و  ــا ســادگی پرون ــی معقــول وجــود دارد: پیچیدگــی ی ــرای تعییــن جــدول زمان ب
شــیوه برخــورد و رســیدگی دعــوا بــه وســیله مراجــع اداری و قضایــی صاحیــت دار، ماهیــت حــق در 

معــرض خطــر و منافــع فــردی متقاضــی، اهمیــت زمــان بــرای خواهــان در تحصیــل یــک تصمیــم.1
ــت:  ــده اس ــح ش ــن تصری ــری چنی ــی و هن ــز فرهنگ ــیس مراک ــی تأس ــط اجرای ــاده 8 ضواب در م
ــک  ــدت ی ــرف م ــی، ظ ــی های الزم و کاف ــا و بررس ــا مصاحبه-ه ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش »وزارت فرهن
مــاه دربــاره تأییــد صاحیــت یــا عــدم پذیــرش تقاضــا اعــام نظــر خواهــد نمــود و در صــورت اعــام 
موافقــت اصولــی بــا تقاضــا، مؤســس یــا مؤسســان موظفنــد در مــدت یــک مــاه از تاریــخ اعــام نســبت 
بــه ارائــه اســاس نامه و تحقــق شــرایط منــدرج در آن کــه در ایــن ضوابــط بــه آن تصریــح شــده اســت، 

اقــدام نماینــد«.
ــده  ــه ش ــر گرفت ــاه در نظ ــک م ــری، ی ــول و تصمیم گی ــت معق ــیدگی در مهل ــل رس ــن، اص بنابرای
اســت کــه بــه نظــر می رســد مهلتــی مناســب اســت. البتــه در ســند مربــوط بــه ضوابــط اجرایــی در 
مــورد ضمانــت اجــرای تصمیم گیــری و اظهــار نظــر نکــردن هیئــت در ظــرف مهلــت یــک مــاه ســخنی 
نیامــده اســت. بــه نظــر می رســد اقــدام نکــردن در مهلــت یــک مــاه را بایــد بــر موافقــت وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی بــا صاحیــت مؤسســان حمــل کــرد. بــه عبــارت دیگــر، اقــدام نکــردن هیئــت و مقــام 

اداری در مهلــت مقــرر قانونــی نبایــد ســبب تضییــع حقــوق شــهروندان و متقاضیــان شــود.

گفتــار چهــارم. الگــوی مطلــوب دادرســی اداری بــا توجــه بــه اصول 
ــی خوب حکمران

حکمرانــی خــوب یــا حکمرانــی مطلــوب یکــی از مباحــث بســیار مهــم و جدیــد اســت کــه از دهــه 
ــژه در راســتای اســتقرار  ــه وی ــه بعــد در ادبیــات توســعه مطــرح شــده اســت. ایــن مســئله ب 1980 ب
ــورهای در  ــا در کش ــای کمک ه ــه اعط ــوط ب ــت های مرب ــی در سیاس ــه مدن ــازی جامع و نهادینه س
ــر  ــی معتب ــوان یکــی از نهادهــای بین الملل ــه عن ــی ب ــک جهان ــژه دارد. بان حــال توســعه جایگاهــی وی
در گزارشــی کــه در ســال 1989 منتشــر کــرد، بــرای اولیــن بــار، حکمرانــی خــوب را خدمات رســانی 

ــف کــرد.2 ــل اعتمــاد و نظــام اداری پاســخ گو تعری ــی قاب ــد، نظــام قضای عمومــی کارآم

1. یــاوری، اســدالله، »حــق برخــورداری از دادرســی منصفانــه و آییــن دادرســی نویــن«، فصل نامــه حقــوق اساســی، 

1383، شــماره 2، ص 284.

ــت«، مجلــه مدیریــت فرهنــگ ســازمانی،  ــی خــوب و نقــش دول 2. شــریف زاده، فتــاح و رحمت اللــه قلی پــور، »حکمران

دوره اول، 1382، شــماره 2، ص 95.
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بند اول. شفافیت و زمینه های تحقق آن در دادرسی امور فرهنگی
شــفافیت بــه معنــای آن اســت کــه عملکــرد و اقدامــات و تصمیم هــای نهادهــای دولتــی بایــد در 
ــن دلیــل،  ــه ای ــا دموکراســی اســت و ب ــرد. پنهــان کاری در تضــاد آشــکار ب ــرار گی دســترس عمــوم ق
آزادی دسترســی بــه اطاعــات، یکــی از انــواع آزادی هایــی اســت کــه بایــد در مقــام عمــل بــه رســمیت 

ــق شفاف ســازی فراهــم می شــود. ــی از طری ــکان نظــارت همگان شــناخته  شــود. ام
اصطــاح »شــفافیت« امــروزه زیــاد بــه کار مــی رود، امــا بــه نــدرت بــا دقــت و موشــکافی تعریــف 
ــه  ــف ب ــای مختل ــه در حوزه ه ــت ک ــرح اس ــات مط ــت اطاع ــه و دریاف ــفافیت در عرض ــود. ش می ش
کار مــی رود. در علــم سیاســت، شــفافیت بــه ایــن معناســت کــه بــا اطاعاتــی کــه دولــت در اختیــار 
شــهروندان می گــذارد، بــه آن هــا امــکان می دهــد از آن چــه دولــت انجــام می دهــد، آگاه شــوند. هــدف 
ــت ها و  ــال سیاس ــران را در قب ــا دیگ ــت ت ــازار و گروه هاس ــهروندان، ب ــه ش ــازه دادن ب ــفافیت، اج از ش
عملکردهایشــان، پاســخ گو نگــه دارنــد. بنابرایــن، شــفافیت را می تــوان بــه منزلــه اطاعاتــی دانســت کــه 
ــازی  ــازند.1  شفاف س ــن تر می س ــان تر و روش ــا را آس ــن نهاده ــی ای ــد و ارزیاب ــر می کنن ــا منتش نهاده
ــای آن  ــودن زمینه ه ــم ب ــی مســتلزم فراه ــور فرهنگ ــه ام ــای اداری رســیدگی کننده ب ــرد نهاده عملک
اســت. بــر ایــن اســاس، می تــوان گفــت روشــن بــودن قوانیــن، پرهیــز از کثــرت تصویــب آیین نامه هــا 

و نیــز انتشــار اطاعــات اســت کــه در ایــن قســمت، هــر یــک را بررســی می کنیــم.

الف( روشن بودن قوانین
ــا در صــورت وجــود  ــرا تنه ــی آن شــمرده اند؛ زی ــون را یکــی از ویژگی هــای ذات ــودن قان روشــن ب
چنیــن صفتــی اســت کــه شــهروندان از آزادی برخــوردار می شــوند و می تواننــد درون مرزهــای 
ــه تنهــا موجــب  قانونــی، میــان گزینه هــای مختلــف انتخــاب کننــد. یــک قانــون مبهــم و متناقــض ن
ــم  ــز فراه ــواب آن نی ــیر ناص ــرای تفس ــه را ب ــه زمین ــود، بلک ــان می ش ــی مجری ــردرگمی و گمراه س

می کنــد.2
ــر امــور فرهنگــی، سیاســت های ســازنده قوانیــن فرهنگــی ابهــام دارنــد  در حــوزه قوانیــن ناظــر ب
و ایــن ابهــام بــه قوانیــن حــوزه فرهنــگ نیــز ســرایت می کنــد. در مــورد مراجــع و نهادهــای اداری در 
ــاد  ــگ و ارش ــوب وزارت فرهن ــای مص ــب آیین نامه ه ــه موج ــع ب ــن مراج ــر ای ــی، بیش ت ــور فرهنگ ام
اســامی تأســیس شــده اند. پــس قانــون در معنــای اخــص نیســتند و اساســًا ســازوکارهای نظارتــی بــر 

1. یزدانــی، زهــور، بررســی نقــش شــفافیت در تحقــق حکمرانــی مطلــوب، نشــریه حقــوق عمومــی، شــماره 5، 1388، 

ص 36

ــیزدهم، 1385،  ــال س ــش، س ــس و پژوه ــه مجل ــون«، فصل نام ــی قان ــی و عرض ــای ذات ــد، »ویژگی ه ــخ، محم 2. راس

ــماره 51، ص 56. ش
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ــر،  ــر آیین نامه هــای مصــوب وزی ــدارد. در مــورد نظــارت ب قوانیــن در مــورد ایــن آیین نامه هــا وجــود ن
ــی شــده  ــون اساســی پیش بین ــس شــورای اســامی در قان ــد نظــارت رییــس مجل ســازوکارهایی مانن
اســت، امــا در بســیاری از مــوارد، آیین نامه هــای خــاف قوانیــن از بــار نظارتــی دور می ماننــد و حتــی 

ــه حیــات خــود ادامــه می دهنــد.  ــون، ســال ها ب ــا قان در صــورت مغایــرت ب
ــرت،  ــامی، کث ــاد اس ــگ و ارش ــل در وزارت فرهن ــورد عم ــای م ــاره آیین نامه ه ــدی درب ــه بع نکت
تعــدد و پراکندگــی آن هاســت، بــه گونــه ای کــه در بســیاری از مــوارد، مراجعــان را دچــار ســردرگمی 
ــور  ــه ام ــیدگی ب ــی رس ــع اداری متول ــه مراج ــوط ب ــررات اداری مرب ــی از مق ــناخت ناکاف ــد. ش می کن
ــه نظــر  ــن جــا ب فرهنگــی ســبب تضییــع حقــوق اعضــای جامعــه خواهــد شــد. راهــکاری کــه در ای
ــک  ــی در ی ــای فرهنگ ــع و نهاده ــه مراج ــوط ب ــای مرب ــن و آیین نامه ه ــی قوانی ــد، پیش بین می رس
متــن و ســند جامــع اســت تــا از پراکندگــی جلوگیــری شــود و اشــخاص نیــز بتواننــد بــا مراجعــه بــه 

متــن واحــد، از ســردرگمی رهایــی یابنــد.

ب( ارائه اطالعات شفاف و دقیق به مردم از سوی نهادهای فرهنگی
همــان گونــه کــه بیــان شــد، کثــرت مراجع رســیدگی بــه امــور فرهنگــی و نیــز تعــدد آیین نامه های 
ــت  ــق و مناســبی از وضعی ــات دقی ــردم اطاع ــردم ســبب می شــود م ــرای م ــف ب موجــد حــق و تکلی
عملکــرد و بوروکراســی اداری موجــود در ایــن نهادهــا نداشــته باشــند و ایــن امــر بــه تضییــع حقــوق 

آن هــا خواهــد انجامیــد. 
یکــی از موضوعــات اصلــی در گفتمــان دموکراســی مشــارکتی، تحقــق مفهــوم شــهروندی اســت. 
بــر پایــه ایــن مباحــث، آن چــه مفهــوم شــهروندی را تحقــق می بخشــد، برخــورداری افــراد جامعــه از 
حقــوق مدنــی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت. گســتره حقــوق نیــز حــق تجربــه کــردن، حــق 
ــا ایــن رویکــرد، دموکراســی، معنایــی  مشــارکت، حــق آگاهــی و حــق اطاعــات را شــامل می شــود. ب
ــه  ــر، جامع ــان دقیق ت ــه بی ــد. ب ــات و برخــورداری از حــق رأی می یاب ــزاری انتخاب ــر از صــرف برگ فرات
نویــن بــر پایــه رضایــت شــهروندان آگاه و مشــارکت آگاهانــه آنــان در فرآیندهــای سیاســی بنــا شــده 
 اســت. در ایــن میــان، حــق دسترســی بــه اطاعــات بــه شــهروندان امــکان می دهــد از آن چــه در درون 
ــا بی کنشــی  ــا ی ــه حسابرســی کنش ه ــن آگاهــی ب ــان ای ــر بنی ــع شــوند و ب حکومــت می گــذرد، مطل

ــد.1 ــت تری بگیرن ــای درس ــه، تصمیم ه ــرای اداره جامع ــد و ب ــه بپردازن ــت گذاران جامع سیاس
آزادی اطاعــات و حــق دسترســی بــه اطاعــات عــاوه بــر آن کــه ســبب شــفافیت می شــود، باعــث 
آگاهــی مــردم از رونــد تصمیم گیری هــا می شــود و ایــن امــر، زمینــه اجــرا و پذیــرش بهتــر تصمیم هــا 
را فراهــم می کنــد. امــروزه در بیش تــر کشــورها، قوانیــن خاصــی در زمینــه پذیــرش آزادی اطاعــات 

ــس و  ــریه مجل ــی«، نش ــان دموکراس ــی: بنی ــق دسترس ــات و ح ــن، »آزادی اطالع ــی، حس ــت تهران 1. نمک دوس

راهبــرد، 1388، شــماره 42، ص 70.
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ــه رســمیت  ــات و ب ــوان گفــت وجــود آزادی اطاع ــی، می ت ــه طــور کل ــب رســیده  اســت. ب ــه تصوی ب
شــناختن ایــن حــق، متضمــن اصــل شــفافیت خواهــد بــود.

بنــد دوم ـ پاســخ گویی و زمینه هــای تحقــق آن در دادرســی امــور 
ــی فرهنگ

ــا در نظــام اداری، بلکــه در نظــام سیاســی  ــه تنه ــم ن ــوان یکــی از اصــول مه ــه عن پاســخ گویی ب
نیــز مطــرح اســت. بــر اســاس ایــن اصــل، مقامــات دارای قــدرت اعــم از سیاســی و اداری بایــد بــرای 
ــر مــردم پاســخ گو باشــند یعنــی مســئولیت اعمــال  اقدامــات، عملکــرد و انجــام وظایــف خــود در براب
ــد و در صــورت تخطــی در انجــام وظایــف، افــکار عمومــی و وجــدان عمومــی جامعــه  خــود را بپذیرن

ــاره آن هــا قضــاوت کنــد. بایــد درب

الف( روشن بودن حدود اختیارات و وظایف مراجع دادرسی فرهنگی
ــای  ــی اعض ــت فرهنگ ــر سرنوش ــه ب ــوط ک ــع مرب ــم مراج ــای مه ــه تصمیم گیری ه ــه ب ــا توج ب
ــه  ــا ب ــای آن ه ــع و اعض ــن مراج ــارات ای ــف و اختی ــدود وظای ــت ح ــذارد، الزم اس ــر می گ ــه اث جامع
خوبــی مشــخص و روشــن باشــد. هم چنیــن صاحیت هــای هیئت هــا و نهادهــا بایــد بــه طــور دقیــق 
ــد  ــم بای ــو و مبه ــون دوپهل ــب مت ــی و تصوی ــی، ابهام گوی ــن رو، کلی گوی ــود. از ای ــن ش ــن و تبیی روش

منــع گــردد. 

ب( توجه مقام های تصمیم گیر به بازتاب تصمیم هایشان
هنــگام مطالعــه در مــورد ارتبــاط بیــن دموکراســی و بوروکراســی، حداقــل ســه معیــار وجــود دارد: 
ــانی  ــود را در خدمات رس ــی خ ــف اصل ــد وظای ــی بای ــای عموم ــه نهاده ــت ک ــت آن اس ــار نخس معی
ــه حفــظ کارکنــان حرفــه ای،  ــرای انجــام ایــن وظیفــه، آن هــا ب ــه درســتی انجــام دهنــد. ب عمومــی ب
ــار  ــد. معی ــش ده ــر شــهروندان افزای ــا را در براب ــه پاســخ گویی آن ه ــد ک ــاز دارن ــی نی ــا و فنون روش ه
ــت داشــته  باشــند و  ــی رضای ــات بخــش دولت ــد از عملکــرد خدم ــه شــهروندان بای ــن اســت ک دوم ای
ایــن رضایــت، شــاخص اصلــی در یــک بوروکراســی اســت. معیــار ســوم و مهم تریــن معیــار ایــن اســت 
کــه عملکــرد نظــام اداری و رضایــت شــهروندان بایــد بــا توجــه بــه نگــرش سیاســی مــردم نســبت بــه 

ــه آن باشــد.  حکومــت و میــزان اعتمــاد ب
بــر  را  خــود  نظرهــای  می خواهنــد  عمومــی  خدمــات  مشــتریان  عنــوان  بــه  شــهروندان 
ــیاری از  ــه در بس ــت ک ــب اس ــای تعج ــد. ج ــل کنن ــی تحمی ــات دولت ــدگان و مؤسس تصمیم گیرن
ــورهای  ــه در کش ــات صورت گرفت ــت. مطالع ــردم باالس ــی م ــزان نارضایت ــدرن، می ــی های م دموکراس

آسیب شناســی ســاختار و صالحیــت هیئــت رســیدگی بــه 
امــور مراکــز فرهنگــی؛ ارائــه الگــوی مطلــوب دادرســی اداری
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مختلــف و بــا فنــون و روش هــای مختلــف نشــان می دهــد میــزان اعتمــاد مــردم بــه دولــت و شــاخه 
اجرایــی آن بــه طــور کلــی کــم اســت. معمــواًل دولت هــا ســطح پاســخ گویی و مســئولیت کمــی دارنــد. 
ــرد  ــق، عملک ــن طری ــا از ای ــتند ت ــهروندان هس ــت ش ــش رضای ــی افزای ــدرن در پ ــای اداری م نظام ه
ــل،  ــا در عم ــده، ام ــه ش ــه پذیرفت ــا آن ک ــرد ب ــن راهب ــه ای ــت ک ــد گف ــند. بای ــود ببخش ــود را بهب خ

محدویت هایــی دارد و انتقادهایــی بــر آن وارد اســت.1
هنــگام تصمیم گیری هــای فرهنگــی در مراجــع دادرســی فرهنگــی نیــز اعضــای ایــن مراجــع بایــد 
دقــت کننــد کــه تصمیم هــای آن هــا بــر روی مخاطــب و کلیــت جامعــه چــه اثــری خواهــد گذاشــت؟ 
آیــا تصمیم هــای مــورد نظــر بــرای اکثریــت جامعــه و نیــز مخاطــب مســتقیم آنــان اقناع آفریــن اســت 
یــا صرفــًا ســبب نارضایتــی خواهــد شــد؟ تصمیم گیری هــای مراجــع یادشــده بــه ویــژه در حیطه هایــی 
ــه ایــن  ماننــد هنــر، موســیقی و هنرهــای نمایشــی بــه دلیــل گســتردگی مخاطبــان و عاقه منــدان ب
حوزه هــا در جامعــه امــروزی بایــد بــه قــدر کافــی، معقــول، منطقــی، متناســب و بــا خواســت اکثریــت 

جامعــه هماهنــگ باشــد.

ــور  ــی ام ــق آن در دادرس ــای تحق ــارکت و زمینه ه ــوم ـ مش ــد س بن
ــی فرهنگ

مشــارکت، یکــی دیگــر از عناصــر حکمرانــی خــوب اســت کــه بــر مفهــوم مشــارکت اعضــای جامعــه 
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ــد دارد. ف ــی و اداری تأکی ــای سیاس ــم مقام ه ــای مه در تصمیم گیری ه
مشــارکت مــردم در تصمیم گیری هــای مختلــف در حیطه هــای گوناگــون اجتماعــی، مــردم آن 

ــت. ــد پذیرف ــان تر خواهن ــا را آس تصمیم ه
ــه  ــت ک ــی اس ــری عموم ــد تصمیم گی ــر فرآین ــذاری ب ــت اثرگ ــی و فرص ــی، توانای ــارکت واقع مش
ــن  ــی بی ــورت و رایزن ــد مش ــی، فرآین ــارکت عموم ــت. مش ــداوم اس ــال و م ــری فع ــتلزم درگی مس
ــه  ــت ک ــن آن اس ــارکت متضم ــت. مش ــر اس ــع و اثرپذی ــای ذی نف ــام طرف ه ــدگان و تم تصمیم گیرن
ــر از  ــراد اثرپذی ــر اف ــا و دیگ ــه ذی نفع ه ــا ب ــد ت ــر باش ــزان الزم انعطاف پذی ــه می ــت ب ــاختار حکوم س
ــن  ــد. هم چنی ــون را بده ــای گوناگ ــا و پروژه ه ــرای برنامه ه ــی و اج ــود طراح ــت بهب ــت، فرص حکوم
ــت:  ــده اس ــف ش ــکل تعری ــن ش ــه ای ــارکت ب ــد، مش ــل متح ــازمان مل ــوی س ــازه از س ــی ت در تعریف
»دخالــت دادن و درگیــر کــردن مــردم در فرآیندهــای اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی کــه 

ــذارد«.2 ــر می گ ــان اث ــت آن ــر سرنوش ب

 1-Vigoda, E., “Managers; Quality; Performance appraisal; Corporate governance; Studies; Organizational behavior;

Correlation analysi, The International Journal of Public Sector Management, 2003, P. 5

2. واالیی شریف، حمید، مدیریت مشارکتی، تهران: شرکت نشر و چاپ بازرگانی، چاپ اول، 1384، ص 36.
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الف( مشارکت در تصمیم گیری
مقولــه فرهنــگ ســّیال اســت. تصمیم گیــری در نهادهــای فرهنگــی بایــد بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی 
ــه  ــد ب ــر حــوزه فرهنگــی کشــور بای ــر ب ــرای تحقــق یــک تصمیــم شایســته و مؤث ــرد و ب صــورت پذی
ــاز  ــای تصمیم س ــای هیئت ه ــان اعض ــر، در می ــارت دیگ ــه عب ــرد. ب ــه ک ــف توج ــای مختل دیدگاه ه
بایــد نماینــدگان اعضــای جامعــه نیــز حضــور داشــته باشــند. همــان گونــه کــه مشــاهده شــد، ترکیــب 
هیئت هــای مــورد نظــر کامــًا دولتــی اســت و اعضایــی هــم کــه بــه عنــوان کارشــناس در هیئت هــا 
حضــور دارنــد، از جانــب مقــام دولتــی انتخــاب و منصــوب می-شــوند. بــه نظــر می رســد بــرای طراحــی 
الگــوی مطلــوب از نظــر تحقــق مشــارکت، اعضــای غیــر دولتــی در ترکیــب هیئت هــا بایــد منتخــب 
اعضــای صنــف خــاص و نماینــدگان حقیقــی مــردم در حــوزه مربــوط باشــند تــا عنصــر مشــارکت در 

ــردد.  ــق گ ــا محق ــری هیئت ه تصمیم گی

ب( استفاده از ظرفیت نهادهای مشارکت مدنی
مقولــه بســیج نیروهــا در حــوزه حقــوق عمومــی بــه منابــع انســانی، امکانــات و تجهیــزات مــادی 
ــه،  ــاد سیاســی و در نتیج ــش اعتم ــی و افزای ــت عموم ــب رضای ــرای جل ــان ب ــود. حاکم اطــاق می ش
ــد. در  ــره بگیرن ــانی به ــادی و انس ــای م ــات، ظرفیت ه ــه امکان ــد از هم ــی بای ــارکت عموم ــب مش جل
ــن  ــا ای ــوان مشــارکت عمومــی را افزایــش داد. ب ــادی می ت ــا بســیج ظرفیت هــای انســانی و م ــع، ب واق
ــر دولتــی ضــروری اســت  ــرای فعالیــت ســازمان های غی ــه زمینه ســازی ب ــی ب توضیحــات، توجــه کاف
ــر شــرکت ها و  ــت و نهادهــای انتفاعــی خصوصــی نظی ــار دول ــوان بخشــی از جامعــه در کن ــه عن ــا ب ت
فروشــگاه ها بــه رســمیت شــناخته شــوند. بــه عبــارت دیگــر، جامعــه بایــد بپذیــرد کــه نهادهــای غیــر 
ــت گذاری و  ــذاری، سیاس ــل قانون گ ــه مراح ــک ب ــت و کم ــیس، فعالی ــق تأس ــی از ح ــی مردم دولت
اجــرا برخوردارنــد. ســازمان های غیــر دولتــی، واســطه میــان دولــت و شــهروندان هســتند و در تعدیــل 

ــد.1 ــی دارن ــش مهم ــا نق ــه دولت ه ــت های آمران سیاس
بــا توجــه بــه ماهیــت کار ســازمان های غیــر دولتــی، قوانیــن حاکــم بــر شــکل گیری ســازمان های 
مردم نهــاد نبایــد محدودکننــده باشــند. مــردم، ســازمان های مردم نهــاد را بــه عنــوان بخــش مهمــی از 
جامعــه مدنــی خودجــوش بــا انگیزه هــای پــاک انســانی و بــرای تأمیــن انــواع نیازهــای جامعــه تأســیس 
ــه  ــا توج ــد و ب ــا را جســت وجو می کنن ــن آن ه ــای تأمی ــایی و راه ه ــا را شناس ــردم، نیازه ــد. م می کنن
بــه توانایی هــای بالقــوه و بالفعــل خــود، حــدود و شــیوه فعالیــت را مشــخص می ســازند. ماهیــت ایــن 

1. علی خانــی، صــادق، رضــا اســامی و صابــر نیاورانــی، »ظرفیت هــای قانــون اساســی ایــران در افزایــش مشــارکت 

ــوب«، فصل نامــه تحقیقــات حقــوق خصوصــی و کیفــری، 1398،  ــی خ ــای حکمران ــوی راهبرده ــهروندان در پرت ش

شــماره 40، ص 25.
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گونــه نهادهــا، برقــراری تماس هــای مســتمر بــا مســئوالن و مــردم، ارتقــای آگاهــی عمومــی، شناســایی 
و همــکاری بــا نهادهــای هم فکــر، نظــارت و شناســایی نقــاط ضعــف تشــکیات دولتــی و تــاش بــرای 
ــذاران و  ــه قانون گ ــورت دادن ب ــق مش ــود از طری ــاص خ ــای خ ــری مهارت ه ــه کارگی ــا، ب ــع آن ه رف
سیاســت گذاران، اجــرای داوطلبانــه قوانیــن، شــانه بــه شــانه مجریــان دولتــی و جمــع آوری، نگــه داری 
ــا  ــردم انتخــاب نمی شــوند ی ــا رأی م ــی ب ــر دولت ــای غی ــاالن نهاده ــات اســت. فع و اســتفاده از اطاع

ــد.  ــوب نمی کنن ــا را منص ــی، آن ه ــای دولت مقام ه
در نتیجــه، عواملــی ماننــد نمایندگــی، پاســخ گویی، مشــارکت، شــفافیت در کار و اقدامــات 
ــتر  ــی در بس ــر دولت ــازمان های غی ــت. س ــه نهادهاس ــن گون ــامت ای ــده س ــده، تضمین کنن انجام ش
ــارکت،  ــود، مش ــداف خ ــه اه ــت یابی ب ــرای دس ــری ب ــا پی گی ــد ب ــی می توانن ــه مدن ــود جامع وج
هم گرایــی و وحــدت همــه اقشــار جامعــه را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد. در واقــع، ســازمان های 
ــداف  ــا اه ــد ت ــره می گیرن ــی به ــه مدن ــای جامع ــیاری از ظرفیت ه ــی از بس ــر دولت ــا غی ــاد ی مردم نه

ــد.1 ــق کنن ــی را محق ــه مدن جامع

بنــد چهــارم ـ اصــل حاکمیــت قانــون و زمینه هــای تحقــق آن در دادرســی 
ــور فرهنگی ام

اصــل حاکمیــت قانــون، یکــی از مهم تریــن اصــول و عناصــر حکمرانــی مطلــوب محســوب می شــود. 
مهم تریــن معیارهــا و شــاخص های اصــل حاکمیــت قانــون، وجــود منابــع حقوقــی مشــخص، سلســله 
مراتــب میــان منابــع، ســازوکارهای تضمیــن سلســله مراتــب، عمومیــت، انتشــار، صراحــت، هم ســویی 
بــا وجــدان عمومــی، برابــری در برابــر قانــون، در دســترس بــودن دادگاه هــا، اســتقال قضایــی و نظــارت 

قضایــی اســت.2

الف( آیین دادرسی شفاف و روشن
یکــی از آســیب های مهــم مراجــع دادرســی اداری از جملــه هیئــت رســیدگی بــه امــور فرهنگــی، 
نداشــتن آییــن دادرســی شــفاف و واحــد اســت. گاهــی در قانــون تأســیس آن ها بــه ترکیــب و صاحیت 
ــان  ــا بی ــن دادرســی آن ه ــورد مســائل شــکلی و آیی ــرره ای در م ــچ مق ــی هی مرجــع اشــاره شــده، ول
نشــده اســت.3 نبــود آییــن دادرســی شــفاف و روشــن در هیئــت مــورد مطالعــه نیــز کامــًا مشــهود 

1. همان، ص 26.

ــی(، تهــران: خرســندی،  ــه تطبیق ــوق اداری )مطالع ــری در حق ــای تصمیم گی ــد، مهــدی و همــکاران، آیین ه 2. هداون

1389، ص256.

3. هداونــد، مهــدی و هرمــز یزدانــی زنــوز، نظــام حقوقــی رســیدگی بــه اختالفــات عــوارض شــهرداری، تهــران: جنگل، 

1390، ص 23.
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اســت. همیــن ابهام هــای موجــود ســبب گســترش اختیــارات هیئــت می شــود و ســکوت و نبــود آییــن 
دادرســی روشــن و شــفاف بــه نفــع طــرف دولتــی اســت. همانــا پیش بینــی ســندی جامــع در مــورد 

شــیوه رســیدگی هیئــت ســبب تحقــق حاکمیــت قانــون خواهــد شــد.

ب( تدارک نظام آموزشی مناسب برای اعضای هیئت های فرهنگی 
دربــاره وجــود اصــل حاکمیــت قانــون در دســتگاه های اداری بایــد دانســت کــه پیــروی از قوانیــن و 
مقــررات عمومــی و اختصاصــی مســتلزم ایــن اســت کــه کارمنــدان عــاوه بــر آگاهــی از قوانیــن عمومی 
کشــور، از روش هــا و دســتورالعمل های مربــوط در حــوزه کاری مربــوط آگاهــی داشــته باشــند و الزمــه 
ــون در نهادهــا و مراجــع  ــه کارمنــدان اســت. تحقــق اصــل حاکمیــت قان ایــن امــر، آمــوزش کافــی ب
ــه  ــا ن ــن آموزش ه ــد. ای ــی ببینن ــا آموزش هــای کاف ــد آن اســت کــه اعضــای هیئت ه فرهنگــی نیازمن
تنهــا بایــد شــامل آمــوزش قوانیــن و دســتورالعمل های مــورد عمــل در حــوزه فرهنــگ باشــد، بلکــه 
ــر  ــات خــاص هــر نهــاد فرهنگــی و ویژگی هــای خــاص حاکــم ب ــاره اقتضائ بایــد آموزشــی جامــع درب

مقولــه فرهنــگ باشــد. 
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نتیجه گیری
فرهنــگ و حق هــای فرهنگــی بــه طــور ذاتــی در درون خــود از ویژگــی ســّیال بــودن و تغییرپذیــری 
ــود  ــان خ ــاف همتای ــر خ ــی ب ــای فرهنگ ــر، حق ه ــوق بش ــل های حق ــه نس ــد. در عرص برخوردارن
پیشــرفت چندانــی نداشــته اند. همیــن امــر ســبب شــده اســت همــواره بــه حقــوق فرهنگــی بــه دیــده 
ــد. از یــک ســو، در  تردیــد نگریســته شــود. در عرصــه عمــل نیــز ایــن حق هــا ابهام هــای زیــادی دارن
ــر  ــدد مراجــع تصمیم گی ــا تع ــای فرهنگــی ب ــت نهاده ــورد شــیوه فعالی ــی، در م ــوق داخل فضــای حق
ــدور  ــث ص ــژه در بح ــه وی ــای اداری ب ــوه آیین نامه ه ــر، انب ــوی دیگ ــم. از س ــاز روبه رویی و سیاست س

مجــوز مؤسســات فرهنگــی، مخاطبــان را دچــار ســردرگمی و ابهــام می کنــد. 
در ایــن مقالــه، جایــگاه هیئــت رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی را بررســی کردیــم. ایــن مرجــع 
گاهــی بــه مثابــه دادگاه اختصاصــی اداری عمــل می کنــد و گاه بــه منزلــه مرجــع تشــخیصی صاحیــت 
ــی  ــع و محدودیت های ــی، موان ــوزه فرهنگ ــی اداری در ح ــو، دادرس ــر دو الگ ــری دارد. در ه تصمیم گی
ــرای بهبــود عملکــرد هیئــت  ــرد. ب ــه بگی ــوب دادرســی فاصل دارد کــه ســبب می شــود از الگــوی مطل
ــه  ــی ارائ ــی اداری، راهکارهای ــع دادرس ــک مرج ــوان ی ــه عن ــی ب ــز فرهنگ ــور مراک ــه ام ــیدگی ب رس
ــه  ــاد و اســامی ب ــگ ارش ــرر در وزارت فرهن ــع مق ــیدگی مراج ــه در رس ــن نکت ــده اســت. مهم تری ش
امــور فرهنگــی، توجــه بــه مفهــوم فرهنــگ، متغیــر بــودن ایــن پدیــده و اقتضائــات خــاص حق هــای 

فرهنگــی اســت.
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Abstract:
In our legal system, several institutions are the policy reference in cultural affairs. 
Meanwhile, the Ministry of Culture and Islamic Guidance, as the main trustee of the 
Department of Cultural Affairs, has an important role in issuing licenses to cultural 
institutions. Licensing of cultural institutions is based on criteria set by the ministry, 
but after the licensing of cultural institutions, the Ministry of Culture exercises its pos-
terior supervision through the Board of Cultural Centers. By examining the founding 
document of this authority, ie, “Rules and regulations for the establishment of cultur-
al centers, institutions, centers and associations and supervising their activities”, the 
structure and competencies prescribed for the said board can be identified and with a 
Legal analysis enumerated the criticisms leveled at it. Among the structural objections, 
we can mention the governmental nature of all the members of the board, the indepen-
dence of the decisions issued by the board, and regarding the competence objections, 
we can mention the ambiguity about the competencies and the wide authority to apply 
disciplinary sanctions.
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dicial Oversight.
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