فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،1بهار 111-181 :1911
DOI: 10.22059/jplsq.2018.255092.1707

تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام
حقوقی ایران
سید احمد حبیبنژاد ،*1زهرا عامری ،2احمد

خسروی3

چکیده

در عصر کنونی –عصر حقها  -سواد حقوقی بهمثابۀ یکی از مؤلفههای قدرت ،تواناایی قابیتا
شهر ندان به رسمت شناخته شده آگاهی از قانون ،قدرت محسوب میشود .سواد حقاوقی از
یک سو شهر ندان را با حقوق فردی گر هی آشنا میسازد مقدمهای الزم برای مطالباۀ آنهاا
محسوب میشود از سویی با شناساندن تکالتف به افراد ،پتشبتنیپذیری زندگی شاهر ندان را
بهتر متسر میسازد .اگرچه در عمدۀ قوانتن مقررات جااری کشاور باه مقولاۀ ساواد حقاوقی
بهصراح اشاره نشده اس  ،تأکتد عام بر لز م آگاهی رسانی به مردم در برخی اساناد قاانونی را
میتوان با تفستری موسع شامل تکیتف به اطالعرساانی حقاوقی آماوزو ساواد حقاوقی نتاز
دانس  .الزم اس در عرصۀ قانونگذاری با تد ین چارچوب قانونی مستحکم در عرصۀ اجارا باا
فراهم کردن زمتنه های آموزو رسمی غتررسمی سواد حقاوقی نتاز از طریاق همکااری باا
تشکلهای مدنیِ فعال در این حوزه ،زمتنۀ دستتابی بدین حاق -باهخصاو بارای گار ههاای
آستبپذیری مانند تهتدستان ،زنان سالمندان –بهنحو کامل فراهم آید؛ به یژه با توجه به ایان
نکته که بد ن ایجاد ،توسعه تعمتق سواد حقاوقی ،ایجااد د لا حقاوقی د لا مادرن باا
دشواریهای فرا انی مواجه اس .
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مقدمه
حتای مایتاوان آن را جنباهای از قادرت هام
امر زه سواد حقوقی ،توانایی قابل تحیتل اس
می توان گف یکی از الزامات حاکم بر مردمساالریهای امار زی زمتناهساازی د لا
دانس
به منظور افزایش سواد حقوقی اس  ،چراکه شرط ا لتۀ برخورداری از حقها آزادیها بهعناوان
یکی از اصول حاکم بر مردمساالری ،آگاهی از آن حقها نحوۀ بهرهمند شدن از آنهاس .
از طرف دیگر در زمتنۀ اطاع از حاکمت نتز شرط هماهنگی افراد با دساتورهای مشار ع
دموکراسی اجرایی شدن اصل حاکمت قانون ،داشتن سواد حقوقی اس که باهعناوان ساط
ا لتۀ آگاهی در حقوق تیقی میشود .زمانیکه شهر ندان به یژه گر ههای در حاشته محار م
بدانند که چه حقوقی باید به آنها داده شود ،میتوانند بیعدالتی را با قدرت بتشاتری شناساایی
کنند به چالش بکشند این می تواند زندگی آنهاا را متحاول ساازد .باا در نظار گارفتن ایان
اهداف ،جز در مواردی که مردم از حقوق آگاه باشند ،نمیتوانند با حاکمت اقعی دموکراسای
حاکمت قانون هماهنگ باشند ( .)Westheimer & Kahne, 2004: 240این آگاهی از حقاوق
توازن متان منافع مختیف را آسان مایکناد .باهدلتال ناآگااهی
ظایف اس که تحقق عدال
ذینفعان بستاری از قوانتن در مرحیۀ اجرا کارامد نتساتند ( .)Beljaars, 2015: 323آگااهی در
تعهدات حکوم اس که به تغتتر رفتار تودهها منجار شاده موجاب
مورد حقوق ،حاکمت
مسئولت پذیری از د ل میشود ).(Pulikuthiyil, 2010: 97
تقاضای عدال
مقالۀ حاضر با عیم به اهمت موضوع درصدد تبتتن ضعت سواد حقوقی در نظام جمهوری
اسالمی ایران در عرصههای مختیف ستاساتگذاری ،قانونگاذاری اجراسا  .شاایان ذکار اسا
اگرچه نهادها مختیفی اعم از د لتی ،غترد لتی حتی بتنالمییی در دساتتابی باه هادف ساواد
حقوقی در هر جامعه نقش عمدهای دارند ،مقالۀ پتشر در تالو اس تا با تمرکز بر تنها بخش
حکومتی د لتی ،موضوع سواد حقوقی در نظام حقوقی ایران را به بوتۀ نقد بررسای بگاذارد.
بدین منظور ابتدا ر یکردها نسب به تعریف سواد حقوقی تحیتل میشاود سا س کارکردهاا
موانع دستتابی به این موضوع تکالتف د ل ها برای دستتابی به آن ماورد بحاق قارار خواهاد
گرف  .بهطور کیی این مقاله درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر اس :
سواد حق وقی در عرصۀ جمهوری اسالمی ایران تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته اس ؟
چگونه میتوان به گسترو سواد حقوقی در الیههای مختیف اجتماع کمک کرد؟
نقش تکیتف د ل در دستتابی به حق بر سواد حقوقی چتس ؟

رویکردها در تعریف سواد حقوقی
ر یکردهای گوناگونی را میتوان برای مفهوم شناسای ساواد حقاوقی در نظار گرفا  .در ابتادا،
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توانایی کامل در مباحق حقوقی  -چه در خوانادن
«سواد حقوقی» به معنای داشتن صالحت
بارای کاال
چه نوشتن  -تیقی میشد .این نوع سوادآموزی هدف آموزو حرفاهای اسا
استادان حقوق مهم اس (.)Goldberg, 2004: 32
در معنای دیگر ،سواد حقوقی به معنای توانایی شناختن لغات عباارات قاانونی بارای فارد
به عنوان بخشی از جهان حقوق اس  .یک فرد باسواد در این معنا میداناد کاه جهاانی باه ناام
«قانون» جود دارد ،اما این اناد دانساتن قطعا را بارای دسترسای کامال بادان کاافی نتسا
(.)Walston-Dunham, 2011: 102
اما بتن این د نگاه ،معنای بتشتر محتمیی در مورد ساواد حقاوقی جاود دارد کاه در ایان
آن سطحی از شایساتگی توانمنادی در مباحاق حقاوقی
مقاله نتز همتن معنا مدنظر اس
اس که برای زندگی معنادار فعال در فرهنگ ر به رشد حقوقی دعا ی الزم اسا  .در ایان
ر یکرد سواد حقوقی ظرفتتی اس که در امتداد یک زنجتره گسترو مییابد کاال قااات
در یک سو افراد غتر کتل نسبتار بای تجرباه در ساوی دیگار ایان زنجتاره قارار مایگترناد
( .)Zariski, 2011: 3از فردی که در یک سوی این زنجتاره اسا  ،انتظاار نمایر د چاون یاک
حقوقدان بداند چگونه میتواند اعمال ارادهها را پاتشبتنای کناد یاا پر نادههاا را بررسای یاا
پتچتدگی مسائل حقوقی را مدیری کند ،اما ا میداند که چه زماانی چگوناه بایاد از کماک
متخصصانی که میتوانند این کارها را انجام دهند ،استفاده کند .مهمتر از همه ،با این آگااهی ا
پتشرف منافع خود خواهد بود .عال هبر ایان ا ناهتنهاا باهدنباال موضاوعات
قادر به حفاظ
حقوقی خواهد بود ،بیکه حتی قادر به ارزیابی آنها نتز خواهد بود .این ارزیابی نگااه انتقاادی ی
را تقوی می کند حتی توانایی ارائۀ قاا ت هایی انتقادی در مورد اصل قانون ،فرایند حقاوقی،
منابع حقوقی موجود استفادۀ مؤثر از ستستم قاایی بتان استراتژیهایی بارای بهباود آن را
در ی تقوی خواهد کرد (.)Wan, 2014: 43
اطالع از ظرفت هایی اسا
بنابراین امر زه سوادآموزی چتزی فراتر از صرفار خواندن اس
که قانون برای تغتتر در اختتار افراد قرار میدهد .همچنتن قابیت استفاده از ابزار تکنتکهای
آن باارای بهبااود جامعااه بااه نفااع خااود سااایرین اس ا  .سااواد حقااوقی ماایتوانااد قابیت ا
پتشبتنی پذیری قوانتن برای زندگی شهر ندان را بهطور عتنی محقق سازد .باا ایان تحیتالهاا
دیگر سواد حقوقی مفهومی ساده ابتدایی بهنظر نمیرسد ،بیکه ماهتتی بااهمت پتدا میکند.

اهداف و چشماندازهای سواد حقوقی
اهداف دستتابی به سواد حقوقی را میتوان در سه بعد آموزشی ،صاالحتتی انتقاادی توصاتف
اغیب با برنامههای
از بقتۀ موارد برجستهتر اس
کرد .هدف آموزشی سواد حقوقی در ا لوی
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جامعی در زمتنۀ ارتقای سواد پایه مرتبط اس  .ایدۀ آموزو عمومی یا آموزو اجتماعی حقوق
توجه بستاری را جه تر یج سواد حقوقی باه خاود جیاب کارده اسا ( Cassidy & Pitsula,
 .)2005: 117آموزو مردم در مورد حقوق مسئولت های آنان اغیب جز خدمات عمومی بد ن
هزینه به نفع عامۀ مردم اس که با همکاری متخصصان حقاوقی چاون کاال قااات نتاز
دانشجویان حقوق با بهرهمندی از ظرفت مؤسسات حقوقی انجام میگترد .نهادهاای خادمات
عمومی نتز آموزودهندگان فعال در زمتنۀ سواد حقوقی محسوب میشوند (McDonald, 2000:
 )41که گف گوهای گر هی تشکتل میدهند جز اتی در زمتنۀ اطالعاات حقاوقی باه چاا
می رسانند .با این حال ،صرف دادن اطالعات دانش برای تامتن سواد حقاوقی کاافی نتسا .
بنابراین ،بعای از برنامه های سواد حقوقی درصادد کماک باه ماردم بارای افازایش ظرفتا
توانمندی آنها در تجهتز قانون به نفع خود هستند (.)Upadhyay, 2005: 26
در چشمانداز نهایی ،سواد حقوقی از فرد میخواهد عال هبر تجهتز قاانون باه نفاع خاود ،باا
بهرهگتری از ابزار تکنتک های حقاوقی مجادد را قاانون نظاام حقاوقی را پتکربنادی کناد تاا
انصافگرایانه تر بوده پاسخگوی نتاز افراد باشد .چناتن فراینادی مساتیزم ارزیاابی قاوتهاا
ضعفهای ساختارها ،فرایندها ر یکردهای حقوقی فعیی اس .
در نهای اینکه برای دستتابی به اهداف سواد حقوقی ،اطالعات باید در خصو قانون ،ستستمها
فرایندهای طراحیشده برای افزایش دانش در این حوزهها ارائه شود؛ استراتژیها مهارتهاا بارای
کمک به افراد بهمنظور تعامل با نظام حقوقی ارائه شود دیدگاههاای انتقاادی در هار موضاوع بارای
تشویق فرد به تعامل در خصو چگونگی بهبود قانون نهادهای مرتبط با آن ارائه شود.

موانع دستیابی به سواد حقوقی
مستری ساخ پاتش ر ی
سواد حقوقی برای رستدن به حد کمال خود با موانعی ر بهر س
خود دارد .این موانع میتواند اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی حتی ناشی از سن های موجود در
جامعه باشد .فقر محر مت اقتصادی از موانع مهم توسعۀ سواد حقوقی اس  .محر مت هاایی
که افراد فقتر در زندگی خود با آن مواجهاند – از جمیه دسترسی نداشتن به خدمات آموزشای،
فقدان یا کمبود دسترسی به اطالعات ،سرمایۀ اجتمااعی محاد د –باه ساواد حقاوقی پاایتن
آگاهی اند از حقوق فرد منتهی می شود که ماوانعی اجتمااعی بارای جباران خساارت ایجااد
میکند (.)UN, 2012: 6
در تحقتقات متعدد به دالییی چون بیسوادی ( ،)Cotula, 2007: 48موانع زبانی تابوهاای
اجتماعی ( )Sankaran & Ujjwal ,2008: 18-20بهمنزلۀ موانع دستتابی به سواد حقوقی اشااره
شده اس  .تعدادی از افراد به تبادل جهانی اطالعات حقوقی انجام اقاداماتی در حاوزۀ قاانون
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نتاز دارند تا در رایج قانون فراتر از زبان ،مطیوبتر باشد .با این حال ،تحقق این شرط بهدلتال
تنوع زبانها شرایطی که مباحق حقوقی طی آن رخ میدهد همچنتن تنوع مراتب قاانونی
مفاهتم حقوقی که نظامهای حقوقی بر آن استوارند ،دشوار اس ).)Peruginelli, 2008: 13-15
غترقابل فهم بودن متون حقوقی مانع دیگر در این مستر اس  .بهعبارت دیگر ،فهم قوانتن
مقررات باید در د سط اتفاق افتد؛ یکی فهم نظام حقوقی دیگری فهم متاون حقاوقی .فهام
ایان غتار از فهام مفااهتم
هر نظام حقوقی در پرتو فهم مبانی اصول تشکتلدهندۀ آن اس
موضوعۀ آن نظام اس  .فهم نظام حقوقی در اقع فهم اصول مبانی تشکتلدهندۀ حقوق اس
فهم متون حقوقی نتز بد ن درنظر گرفتن کل نظام حقوقی فهمی ناقص خواهد بود.
ناگفته نماند که میبایس بتن سط سواد حقوقی فردی که میخواهد مسیط به حقوق یک
کشور باشد تا آن را در دستگاههای اجرایی قاایی در ارتباط با مردم اجرا کند باتن مردمای
که قرار اس از آن تبعت کنند ،تمایز قائل شد .برای گر ه ا ل هام فهام نظاام حقاوقی هام
متون حقوقی از میز مات اس  ،لی برای عموم مردم درجهای پایتن تر از ساواد حقاوقی کاافی
اس  .در این خصو بعاار مردم تمایل به آگاهی از متون حقوقی دارند ،لی قوانتن به الفاا
عباراتی نگاشته میشود که برای عموم قابل فهم نتس  .چنانکه در نظام حقوقی ایاران تقیتاد از
قوانتن کشورهای دیگر در نتتجه ر د الفا اصطالحات بتگانه به زبان حقوقی ایاران ،نحاوۀ
نگارو غتراصولی برخی قوانتن غتره بر ابهام آن قوانتن افز ده سابب شاده اسا تاا بارای
مردم عادی غترقابل فهم یا سخ فهم باشد.
هرچند در یک نگاه برخی معتقدند که عیم حقوق مانند ساایر عیاوم بارای دقا در انتقاال
مفاهتم می بایس به زبان تخصصی همان عیم که بتن متخصصان آن عیام رایاج اسا نگاارو
یابد (کاتوزیان .)18 :1301 ،در مقابل برخی دیگر معتقدند که زبان حقوقی بایاد حاداقل بارای
مقامات عمومی قابل فهم باشد .چنانکه پر فسور تریزما 1به این اقعت معتقد اسا کاه «ایان
امتد که هر فرد میتواند کتل خود باشد که قرنهاس جود دارد احتماالر نسب به این فار
که هر فرد دکتر خود باشد به اقعت نزدیکتر اس  .در حقتقا جامعاه قاوانتن ماا هار ر ز
پتچتدهتر میشوند این نوعی بی فکری خواهد بود که زبان نتز همزمان با آنها پتچتدهتر شاود.
ازاینر نتاز به اصالح زبان حقوق یک هدف اساسی اس ).(Francis , 1999: 5
رز 2معتقد اس که معنای حقتقی حاکمت قانون را بایاد در د جنباه ایان مفهاوم یافا ؛
نخس مردم باید تح سیطۀ قانون باشند از آن تبعت کنند؛ د م اینکه قانون باید باهنحاوی
باشد که امکان راهنمایی برای مردم را فراهم سازد .قانون باید به شکیی باشاد کاه تابعاان تاوان
فهم اقدام بر طبق آن را دارا باشند (رز.)333 :1300 ،
1. Triesma
2. Raz

 181فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،1بهار 1911

عال ه بر این معاالت دیگری نتز جود دارد ،همچون این مورد که در متان حوزههای بزرگ
قانون کدامیک باید انتخاب شود کدام را میتوان نادیده گرف ؟ راهحلهاای ثابا بارای ایان
ضعت نمی تواند جود داشته باشد انتخاب موضوع برای آموزو مربوط باه نتااز گار ههاای
مختیف اس (.)Golub & McQuay, 2001: 14

نقش دولتها در تحقق سواد حقوقی
برای تامتن حق دسترسی به سواد حقوقی برای همه ،د ل ها در سه سط تعهد دارند:
سط ا ل ،سط اجراس ؛ اجرای حق سواد حقوقی با تامتن اینکه این حق برای هماه در
اینکه گامهای مثبتی در د ل برای اینکه همه را به بهرهمندی از این حق توانا
دسترس اس
سازد ،برداشته شده اس  ،برای مثال با مقابیه با فقر تطبتق برنامههاای آموزشای حکوما باا
نتازهای همه؛
سط د م ،سط احترام اس ؛ احترام به حق سواد حقوقی با اجتناب از هار اقادامی کاه در
جه جیوگتری از دسترسی عموم به سواد حقوقی انجام گترد ،مثالر منع قانونگذاری که طبقات
معتنی از افراد را به اسطۀ محر مت های مادی از این حق محر م کند؛
سط سوم ،سط حمای اس ؛ حمای از حق سواد حقوقی با در نظر گرفتن اقادامات الزم
برای حذف موانع آموزو سواد حقوقی تحمتلشده توسط افراد یاا جواماع ،بارای مثاال حاذف
موانع فرهنگی آموزو.
برای انجام این سه تعهد نقشآفرینی د ل ها در فراهم سازی محاتط ستاسای اقتصاادی،
تد ین چارچوبهای قانونی تدار ستاس های آموزشی به شرح ذیل الزم اس .

 .1ایجاد محیط سیاسی و اقتصادی مناسب
سواد حقوقی تنهاا مای تواناد در محاتط ستاسای اقتصاادی کاه اهمتا فراینادهای شافاف،
مشارکتی پاسخگو را نشان می دهد همچنتن از خالل همکاریهای گساتردۀ هام در ساط
هم در سط جامعه محقق شود .این امر مستیزم تعهدات راهبردی بیندمادت د لا
حکو م
در ارائۀ خدمات مورد نتاز ،همکاری با جوامع محیی مشارک با سازمانهای غترد لتای اسا .
بدینمنظور الزم اس اقدامات ذیل در دستور کار د ل ها قرار گترد:

 .1 .1فراهمسازی شرایط تحقق تدریجی حق سواد حقوقی
کشورها میتوانند باید سطوح مختیفی از سرمایهگذاری را به ساواد حقاوقی تخصاتص دهناد.
حتی در جایی که منابع موجود به ضوح ناکافیاند ،این تعهد باید برای د ل جود داشته باشاد
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که تالو کند تا گسترده ترین دسترسی ممکن را برای حقوق مربوطه با هماتن مناابع محاد د
تامتن کند .د ل به توسعۀ برنامههای استراتژیک برای تحقق تدریجی سواد حقوقی نتااز دارد
که می تواند شامل تد ین چارچوب زمانی مشخص برای انجام اقدامات برای توسعۀ دسترسی باه
سواد حقوقی ،افزایش کتفت آموزو تمهتد اقادامات قاانونی ستاسای الزم بارای تاامتن
حمای از سواد حقوقی باشد.

 .2 .1حضور ثابت حق بر سواد حقوقی در اراده و تعهد سیاسی
یکی از پتش نتازهای مهم در تحقق این حق ،حااور ثابا آن در اراده تعهاد ستاسای کشاور
اس  .در بستاری از کشورها در سراسر جهان ،فرمول ستاس خوب بر ر ی کاغذ جود دارد ،اما
در عمل اجرا نشده اس  .تصمتمگتری اقعی در مرحیۀ اجرا در زمان آماادهساازی برناماههاای
عمیی اتخاذ میشوند .د ل ها نتاز به نشان دادن ارادۀ ستاسی خویش بارای پتگتاری اجارای
چنتن تعهدات ستاسی بر ر ی زمتن دارند .در هتچ زمان برههای موضوع آموزو سواد حقوق
نباید از دستور کار د ل ها خارج شده فاقد ارزو شود.

 .2مشارکت مؤثر با سایر نهادها در تحقق حق بر سواد حقوقی
د ل ها به همکاری با تمام سازمانها نهادهای کیتدی نتاز دارند کاه بار ساواد حقاوقی تاأثتر
میگذارند .برای مثال همکاری با سازمانهای غترد لتی ،بخشهای خصوصی ،رهباران سانتی
تخصص آنها در ایجاد ظرفت برای تاامتن حاق ساواد
گر هها ی مذهبی برای جیب حمای
حقوقی برای همه در طول زندگی در دامنۀ ستع تری از فااهای یادگتری ماورد نتااز اسا .
نتاز اس که اهمت بتشتری به نقش سازمانهاای غترد لتای در ایجااد فرصا هاا فاااهای
آموزشی که فرایند اقدامات د لتی را تکمتل میکنند ،داده شود.

تدوین چارچوب قانونی مستحکم
حق بر سواد حقوقی ،الزم اس که در چارچوب قواعد قانونی آ رده شود .این حق مشخصار بایاد
به عنوان حقی شناخته شود که حکوم به آن اذعان دارد افراد میتوانناد آن را ادعاا کنناد
حتی در صورت ضر رت آن را از طریق دادگاه الزماالجرا سازند .چنتن قانونی الزم اس که هام
تعهدات بتن المییی را که هر د ل در رابطه به تحقق این حق خا از طریاق گنجانادن آن در
قوانتن داخیی دارد در بربگترد هم حذف مواناع مساتقتم غترمساتقتم را کاه موجاب عادم
دسترسی به حق سواد میشود ،نشانه ر د.
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توسعۀ سیاستهای آموزشی حقمحور
آموزو شهر ندان نتز از ظایف د ل هاس که نوع آن به نتاز افراد جامعه با توجه به عصاری کاه
در آن زندگی میکنند ،بستگی دارد .در عصر کنونی برای استفادۀ صحت از قواعد حقوق که ابعااد
مختیف زندگی بشر را تح تأثتر قرار داده اس  ،آموزو سواد حقوقی از ضر ریات شمرده میشود.
ا ل مهمتر از همه ،د ل ها باید در زیرسااخ هاا بارای ایجااد محاتطهاا فرصا هاای
یادگتری برای آموزو حقوقی هر فرد سرمایهگذاری کنند .در این ستاستگذاری الزم اسا کاه
به شرایط مختیف افراد بهخصو گر ههای محر م توجه یژهای شود .الزم اس به این مسائیه
توجه شود کاه آیاا د لا ایان ظرفتا را – از نظار مناابع مادیریتی ،ماالی انساانی -بارای
تجزیه تحیتل ،سازماندهی فراهم سازی تمام مقدمات الزم برای اینکه آموزو سواد حقاوقی را
برای کسانی که بدان دسترسی ندارند اقعی سازد ،دارد یا نه .بستاری از برناماههاای د لتای در
سراسر جهان تالو کردهاند تا در دسترس گر ههای به حاشتهراندهشده باشند.
در ا گاندا بهعناوان نموناه ای موفاق از کشاورهایی کاه آماوزو ساواد حقاوقی را در ر س
برنامههای خویش قرار داده اند ،با تأستس نهادهای رسمی آموزشی ،رشاد فزاینادهای در ایجااد
سواد حقوقی اطالعاتی توسط حکوم انجام گرفته اس  .کمتساتون حقاوق بشار ا گانادا باه
موجب مادۀ  11قاانون اساسای ا گانادا تأساتس شاد .ایان ساازمان مجاوز اجارا نظاارت بار
برنامه هایی را دارد که هدفشان آموزو شهر ندان ا گاندا در مورد مسئولت هاای مادنیشاان
تفهتم حقوق تعهداتشان اس (.)Okech et al., 2001: 75
در هند نتز کمتستون میی زنان ظتفۀ دستتابی به عدال برای زنان ،حفاظ از حقوق آنهاا
ارتقای توانمندیشان را بر عهده دارد .با شناسایی نتاز به آگاهی قانونی برای زنان دختران در مورد
حقوق آنها ،کمتستون در سراسر کشور برنامۀ آموزو برای زنان دختران را آغاز کرده اس  .ایان
برنامه از طریق سازمانهای غترد لتی مؤسسات مشهور انجام میگتارد هادفش توانمندساازی
زنان دختران با آگاه ساختن از حقوق تکالتف قانونیشان اس (.)Mishra, 2016: 11
در چتن آموزو سواد حقوقی اغیب از مدارس آغاز مایشاود .مادل پتشانهادی بارای اجارای
آموزو عمومی حقوقی در مدارس عمومی ،ایجاد برنامۀ خوداتکایی باا اساتفاده از زیرسااخ هاا
نتر ی کار مدارس فعیی اس  ،بد ن آنکه در برنامۀ درسی فعیی مدرسه قارار گتارد .کیتاۀ شارایط
اقعی ،دادهها ،نظرسنجیها آمار مربوط به ضعت فعیی جرائم همراه با اهمت آماوزو قاانونی
باید به انجمنهای الادی -معیمای ) (PTAمدرساۀ مربوطاه توساط ساازمانهاای غترد لتای یاا
دانشکدههای حقوق دانشگاههای محیی ارائه شود تا بحق پتشنهادها را متسر سازد بر محتاوای
مورد پذیرو برای اجرا در مدارس توافق حاصل گردد .با توجاه باه مکاان مادارس معاتن کاه در
منطقۀ خا جغرافتایی قرار دارند ،ممکن اس نتاز باشد محد دۀ معتنی از قاانون بارای بچاههاا
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تقوی شود تا بتواند آنها را در مواجهه با چالشهای اجتماعی محیی مجهز کند .براساس محتاوای
آموزو ،سواد حقوقی در مدارس مناطق ر ستایی میتواند متفا ت از مناطق شهری باشد.
این انعطافپذیری به انجمن الدی -معیمی این توانایی را میدهد تا محتاوای آگااهیهاای
حقوقی را متناسب با نتازهای اجتماع محیای تادار ببتناد .ارائاهدهنادگان محتاوای آماوزو
حقوقی در این صورت می توانند احدهای آموزو مختیفی را ترستم کنند .این برناماههاا ابتادا
باید به انجمنهای الدی -معیمی برای تأیتد تصویب – مبتنیبر نت موردنظر از انتشار بارای
دانشآموزان هدف  -ارائه شوند .باا اساتفاده از ایان ماا لهاای آموزشای ،کارکناان دا طیاب،
کالس ها را با استفاده از ر و دسترسی آزاد دانش آموزان همۀ سطوح اداره خواهند کارد تاا در
هر یک از کالسهای یادگتری براساس سط مشکالتی که در مایکنناد ،مشاارک جویناد.
چنتن فعالت هایی خارج از ساعات آموزشی مدارس انجام میگترند در هتچ ستالبس آماوزو
رسمیای الزامی نتستند .این عدم الزام استقالل انعطافپذیری چنتن برناماههاایی را تاامتن
میکند .نقش انجمنهای الدی معیمی محد د به تنها نظارت بر اجرای دریافا باازخورد باا
استفاده از محققان دانشگاهی اس که مطالعات د رهای را در مورد دانشآموزان بارای سانجش
موفقت ما لهای در حال اجرا انجام میدهند .هار گوناه اصاالحاتی باهمنظاور بهباود برناماه
می تواند با ارائۀ اطالعات بتشتر یا اطالعاتی برای تقوی نتایج مورد انتظار باه انجمانهاا انجاام
گترد (. )Abdul Rani, 2014: 6

ابزارها و تکنیکهای سواد حقوقی
سواد حقوقی تکنتک هایی را برای مواجهه با دعا ی حقوقی بد ن کتال فاراهم مایکناد .ایان
ابزارها اگرچه اغیب مورد استفادۀ حقوقدانان هستند ،ممکن اس همچنتن از سوی غتر کالیی
که در پی به دس آ ردن فهمی انتقادی از حقوق هستند نتز بهکار ر ند .ابزارهاای کیتادی کاه
سواد حقوقی برای اقدام مؤثر در چارچوب یک نظام حقوقی در اختتار فرد قرار میدهاد شاامل
تحیتل ،کا و ،برنامهریزی مباحثه حقوقی اس .
تحیتل حقوقی به معنای استفاده از مفاهتم ایدههای حقوقی برای تبتتن توصتف موضوعاتی
اس که در موقعت های خا مطرح میشوند .تحیتل حقوقی تنها نقطۀ آغاز فهم عمل حقاوقی
اس  .بسط تحیتل حقوقی ا لته به اقعتات بتشتر کشف موضوعات بتشتری بستگی دارد .یاافتن
هدف دیگر پتدا کردن تفاستر حقوقی اسا
سوابق یک موضوع ،یک هدف کنکاو حقوقی اس
که استدالالت مربوط به اینکه چطور قانون با اقعتات منطبق میشود را تقوی کند .پاس از ایان
مرحیه ،ترستم مستری که شامل برداشتن گامهای مناسب در زمان مناسب میشود تا قااا ت در
مورد موضوعات حقوقی مطرحشده را آسان سازد ،موضوع برنامهریزی حقوقی اس  .در نهای پاس
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از برنامهریزی ،نوب به اقدام به مباحثه به ر شی مؤثر معتبار ،یاا شافاهی یاا مکتاوب در ماورد
ادعاهایی که مطرح شدهاند موضوعاتی که در موردشان باید تصمتمگتری شود ،میرساد .در ایان
مرحیه ادلۀ حقوقی مختیفی مطرح میشوند که باید بر آنها مسیط بود آنگااه کاه از ساوی طارف
دیگر مطرح میشوند ،به آنها پاسخ داد (.)zariski, 2014 : 12-14
اخترار برای توصتف مجموع این آگااهیهاا ،مهاارتهاا نگاروهاای ماردم در مواجهاه باا
موضوعات حقوقی (در قالبهای چهارگانۀ مذکور) ،اصاطالح توانمنادی حقاوقی اساتفاده شاده
اس  .گزارو ارائه شده از سوی شبکۀ آموزو عمومی حقوق در انگیستان ضمن بررسی مفهاوم
توانمندی حقوقی ،نموداری از مهارتها توانمندیهای مورد نتاز بارای مواجهاه باا موضاوعات
حقاوقی را ترساتم مایکناد (تصاویر  .)Public legal education network , 2009: 6( )1ایان
نمودار بهخوبی نمایانگر این اس که مفهوم توانمندی حقوقی مشاابه مفهاوم ساواد حقاوقی در
معنای کامل خود اس .

تصویر  .1مهارتها و تواناییهای موردنیاز برای عمل در چارچوب یک نظام حقوقی ()zariski, 2014: 14
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در تصویر  1ابزار تحیتل حقوقی به عنوان کشف تشختص موضوع حقوقی توصتف شده که
مبتنیبر برخی آگاهیهای ابتدایی از قانون حقوق قانونی اس  .جس جوی حقوقی در مرحیۀ
باهدسا آ ردن کمااک از مشاا ران مناابع اطالعاااتی مانناد اینترنا گنجانااده شاده اسا .
برنامهریزی بهعنوان سومتن اقدام در مستر حل موضوع با استفاده از مهاارتهاا ،بتاان ادعاای
فرد همراه با دالییی که آن ادعا را توجته میکند ،گام نهایی نتل به نتتجۀ مطیوب اس .

سیاستهای تقنینی ،اجرایی و قضایی سواد حقوقی در نظام حقوقی ایران
با جود اهمت سواد حقوقی ثمرات فرا انی که بر آن مترتب میشود ،شاهد ستاساتی احاد،
عیمی منسجم در این خصو نتستتم حتی در ایران مسئیۀ ساواد حقاوقی جاز باهنادرت،
مدنظر قانون خا یا نهاد قانونی قرار نگرفته اس  ،لی مواردی را میتوان بهصاورت ضامنی از
حوزۀ ستاس های تقنتنی ،اجرایی قاایی استنباط کرد که مستیزم آموزو سواد حقوقی اس .
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هرچناد باهصاراح باه عباارت «ساواد حقاوقی»
اشارهای نشده اس  ،میتوان در د قسم موضع قوۀ مؤسس را در این خصو در کرد.
ا ل آنکه در مشر ح مذاکرات مجیاس قاانون اساسای افازایش آگااهیهاای شاهر ندان –کاه
آگاهیهای حقوقی زیرمجموعۀ آن اس  -بستار مورد توجه قرار گرفته جز تعهدات د ل قارار
گرفته اس « :باال بردن سط آگاهی یعنی یک عمل یک فعل مکانتکی اس کاه د لا از آغااز
کار خود باید آن را انجام دهد» (ادارۀ کل امور فرهنگی ر ابط عمومی مجیاس شاورای اساالمی،
 )203 :1330این افزایش آگاهی را موجب «رستدن باه ساعادت عادل اساتقالل ستاسای
اجتماعی» میدانستند (ادارۀ کل امور فرهنگی ر ابط عماومی مجیاس شاورای اساالمی:1330 ،
 )201بر این نکتۀ بستار مهم تأکتد میکردند که «حکوم بر مردم آگاه افتخار دارد نه بر ماردم
جاهل» (ادارۀ کل امور فرهنگی ر ابط عمومی مجیس شورای اسالمی.)200 :1330 ،
از سوی دیگر تد ینکنندگان قانون اساسی مصادیقی را جاز حقاوق شاهر ندان یاا تعهادات
د ل اعالم کردهاند که مقدمه ،الزمه یا نتتجۀ آنها سواد حقوقی شاهر ندان اسا  .از جمیاه اصال
سوم یکی از ظایف د ل را «باال بردن سط آگاهی عمومی در همۀ زمتنهها( »...بناد  )2دانساته
که با توجه به سایر بندهای اصل مذکور از جمیه «تأمتن حقوق همهجانباۀ افاراد از زن مارد
ایجاد امنت قاایی عادالنه تسا ی عموم در برابر قانون» (بند  ،)10رفع تبعتاات نار ا (بناد ،)3
مشارک مردم در تعتاتن سرنوشا ستاسای ،اقتصاادی ،اجتمااعی فرهنگای خاویش (بناد )0
میتوان گف که الزمۀ تحقق این اهداف ارتقای سط سواد از جمیه سواد حقوقی شهر ندان یاا
آگاهی از قوانتن مقرراتی اس که حقوق تکاالتف آناان را بتاان تنظاتم مایکناد .باهعاال ه
مصادیقی از حقوق آزادیهای عمومی در قانون اساسی بهعنوان سند بنتادین کشاور ذکار شاده
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که خود مستیزم شرط ا لتۀ آگاهی شهر ندان از حقوق خود اسا  .چنانکاه فصال ساوم از قاانون
اساسی به این حقها آزادیها اختصا داده شده مهمتر جود تامتنات این حقهاا از جمیاه
اصول دادرسی عادالنه اس که میتواند تبتتنکنندۀ تامتن حقهای افراد باشد که از جمیاۀ آنهاا
میتوان به منع بازداش خودسرانه تفهتم اتهام (اصال  ،)32حاق دادخاواهی (اصال  ،)30حاق
برخورداری از کتل (اصل  ،)31اصل قانونی بودن مجازاتها (اصل  ،)33اصال برائا (اصال ،)31
حتثت ماتهم (اصال  )33غتاره اشااره
ممنوعت شکنجه (اصل  ،)30ممنوعت هتک حرم
کرد که حکوم از جمیه قوۀ قاایته موظف اس برای تامتن حقهاا آزادیهاای افاراد زمتناۀ
آگاهی شهر ندان از این اصول را فراهم کند .بهخصو اینکه طبق بند  2اصل  113قانون اساسای
یکی از ظایف مهم قوۀ قاایته احتای حقوق عامه گساترو عادل آزادیهاای مشار ع اسا .
ظتفهای که میتوان گف یکی از شرایط ا لتۀ آن ارتقای سط ساواد حقاوقی ماردم اسا  ،کاه
بهنظر میرسد بهدلتل حجم زیاد پر ندهها کمتر به این مهم پرداخته شده اس .
به موجب قانون اساسی از ظایف قوۀ قاایته پتشگتری از قاوع جارم اسا (بناد  1اصال
 113قااانون اساساای) .یکاای از راهکارهااای پتشااگتری از قااوع جاارائم ،ارتقااای سااط آگاااهی
شهر ندان به خصو آگاهی از قوانتن مقررات اس که در سالهای اختر در قالب کتابچهها
کارگاههای حقوق شهر ندی به اطالع مردم میرسد.
در بند دهم ستاس های کیی قاایی (ابالغی در سال  )1301نتز «باال بردن سط عیمای مراکاز
آموزو حقوقی متناسب با نظام قاایی کشور ،باال بردن دانش حقوقی قاات» با هدف افزایش ساواد
حقوقی قاات دانشجویان حقوقی قابل توجه اس  ،البته میتوان از بند شاانزدهم ایان ستاسا هاا
تح عنوان «گسترو دادن فرهنگ حقوقی قاایی در جامعه» تعهاد تکیتاف در افازایش ساواد
حقوقی شهر ندان را استنباط کرد .بنابراین در ستاس های کیی نظام در امار قااایی مایتاوان ساه
ساح لز م افزایش سواد حقوقی دانشجویان حقوقی ،قاات شهر ندان را مشاهده کرد.
در همتن زمتنه از اقدامات قوۀ مجریه در سالهاای اختار ،انتشاار اعاالن منشاور حقاوق
شهر ندی اس که هرچند بستاری از حقوق مندرج در آن در قانون اساسی جمهاوری اساالمی
یژهای نتز ندارد ،میتواند بهعناوان راهنماایی مناساب
بتان شده خود ضمان اجرای خا
دستگاههای ذیرباط مسائوالن
برای مردم در آگاهی ،پاسداری مطالبۀ حقوقشان از د ل
تیقی شود انتشار این منشور بهنوعی اقدام د ل به اعاالم اطاالعرساانی حقاوق شاهر ندی
مردم در نتتجه ارتقای سط سواد حقوقی تیقی میشود .خود منشور نتاز بار حاق دسترسای
مردم به اطالعات از جمیه اطالعات حقوقی از طریاق ساایل ارتبااطی گر های اجتمااعی
فاای مجازی از جمیه ر زنامه ،مجیه ،کتاب ،ستنما ،رادیو تیویزیون ،شابکههاای اجتمااعی
غتره اشاره دارد (مواد  21تا  31منشور).
آیتننامۀ الزام آموزوهای عمومی آشنایی با قاانون اساسای بارای کیتاۀ نتر هاای ظتفاه،
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کارکنان د ل اعم از کشوری لشکری نتز میتواند اقادامی در زمتناۀ افازایش ساواد حقاوقی
متان این قشر از افراد تیقی شود.
در مورد دستگاههای اجرایی نتز قانون مدیری خدمات کشوری با هدف ارتقای سط ساواد
حقوقی مردم مقرر میدارد« :دستگاههای اجرایی مکیفاند مردم را با حقوق تکاالتف خاود در
تعامل با دستگاههای اجرایی آشنا نموده از طریق رسانههاای جمعای باه یاژه صدا ساتمای
جمهوری اسالمی ایران سط آگاهی عمومی در این زمتنه را ارتقا داده اطالعات الزم را بهنحو
مطیوب مناسب در اختتار مردم قرار دهند» (مادۀ  .)23همچنتن مادۀ  21همان قاانون مقارر
میدارد ...« :دستگاههای اجرایی موظف اند ظرف سه ماه ،مراحل ،زمان کتفت استاندارد ارائاۀ
خدمات تغتترات آنها را مستند شفاف نموده از طرق مختیف به اطالع مردم برسانند.»...
عال ه بر اقدامات قوۀ مجریه ،نگاهی به سایر مقررات موجود در نام حقوقی ایران نتز حاکی از
آن اس که موضوع افزایش سواد حقوقی گاه ضمنی گاه بهصراح مورد توجه ستاساتگذاران
یا قانونگذاران قرار گرفته اس .
در مادۀ  2قانون مطبوعات نتز «باال بردن ساط معیوماات داناش ماردم » جاز رساال
مطبوعات در قانون خطمشی کیی اصول برنامه های سازمان صدا ستمای جمهوری اساالمی
ایران «باال بردن سط آگاهی دانش جامعه» جز ظایف صدا ستما مشخص شاده اسا کاه
میتواند سواد حقوقی از مصادیق این تکالتف باشد.
همچنتن در مادۀ  20قانون خطمشی کیی صدا ستما« ،معرفی فیسفه ،عرفان حقوق اسالمی
نقد بررسی مکاتب مشابه در جهان» آمده اس که معرفی تبتاتن آماوزههاا قواعاد حقاوق
اسالمی میتواند به افزایش سواد حقوقی شهر ندان بتنجامد .همچنتن در ماادۀ  33هماان قاانون،
مجددار «باال بردن سط دانش عمومی» در مادۀ « 32آموزو مردم در نحوۀ مراجعه صاحت باه
ادارات سازمانهای د لتی» آمده اس که میتوان سواد حقوقی را هم از آنان استنباط کرد.
اما مادۀ صری تر در مورد سواد حقوقی مادۀ  00قانون مزبور اس که باهصاراح «آماوزو
عمومی جه آشنایی مردم با حقوق فردی اجتماعی ،قانون اساسی قوانتن مادنی جزایای
کشور» جز ظایف صدا ستما قیمداد شده اس .
در مجموع بهنظر می آید چند نهاد را باید متولی اصایی افازایش ساواد حقاوقی شاهر ندان
دانس  .نهادهای عام -مانند صدا ستما ،زارت عیوم ،زارت آموزو پر رو ،خبرگزاریها  -یا
نهادهای خا -مانناد معا نا حقاوقی ریاسا جمهاوری ،1معا نا فرهنگای قاوۀ قااایته،
کیتنتکهای حقوقی سازمانهای مردمنهاد.
همکاری تعامل این نهادها داشتن برنامههای عمیتاتی تحا ستاساتی احاد مایتواناد
 .1یکی از ظایف آن معا ن «تعامل با سازمان صدا ستما
عمومی حقوق شهر ندی» اس .

زارت فرهناگ ارشااد اساالمی بارای آماوزو هاای
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نتایج بستاری را در همۀ عرصههای زنادگی فاردی اجتمااعی در پای داشاته باشاد کااهش
هزینههای ناشی از کثرت پر ندههای قاایی کاهش شمار زنادانتان مایتواناد فقاط جزیای از
ثمرات افزایش سواد حقوقی شهر ندان باشد.
حمای های مادی معنوی از سازمانهای مردمنهاد فعال در ایان حاوزه تأساتس بتشاتر
کیتنتک های حقوقی می تواند از جمیه اقدامات مؤثر در این حوزه باشد .نهادهای حمایتی مانناد
کمتتۀ امداد بهزیستی باید در زمتنۀ افزایش آگاهی های حقوقی شهر ندان تح پوشاش کاه
بالقوه بتشتر در معر خطرهای احتمالی ناشی از نداشتن ساواد باه طاور عاام فقادان ساواد
حقوقی بهطور خا هستند ،اقدام کنند.
شهر ندان آستب پذیر باید به طور کامل تح چتر ساواد حقاوقی قارار بگترناد .بساتاری از
پر ندههای قاایی که اقشار آستبپذیر با آنها درگترند عی بساتاری از معااالت مشاکالت
اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی این شهر ندان ،ناشی از همتن ناآگااهی هاای حقاوقی اسا کاه
متأسفانه بستار هم از این ناحته مورد سوء استفاده قرار میگترند.

نتیجهگیری و پیشنهادها

عصر امر ز د ران معاصر ،عصر حقها نامتده میشود قسمتی از قابیت شاهر ندی – باهعناوان
یکی از مفاهتم اصیی د ل مدرن – به قابیت شهر ند در آگاهی از ساواد حقاوقی مارتبط اسا .
ارتقای سواد حقوقی مردم نتازمند فراهمسازی بسترهای الزم اس که بهنظر میرسد ستاستگذاران
کشور باید به این موضوع توجه کنند .مر ری بر قوانتن جاری در ایران ستاسا هاای اتخاذشاده
توسط مجریان قانونگذاران بتانگر این اس که اگرچه موضوع سواد حقوقی از طریق تأکتد بر لز م
افزایش سط آگاهی جامعه مورد توجه ضمنی بوده اس  ،لاتکن باهصاراح چاارچوب یاا قاانون
معتنی در این خصو – جز در موارد استثنا -به تصویب نرستده اس .
از مجموع هنجارهای مقرراتی فعالت های انجامگرفته کامالر مشخص اس که باید هام در
تد ین تصویب هنجارهای الزم جه ارتقای افزایش سواد حقوقی شهر ندان اقدام کرد هام
در عمل به این نوع سواد اهتمام یژه داش  .اقدام د ل در تد ین برنامههای آموزو رسامی
نتز غتررسمی حقوق نخستتن مهم ترین گاام در راساتای افازایش ساواد حقاوقی شاهر ندان
بهشمار میر د .آموزو پر رو نظام آموزو عالی را میتوان ظرفت مهم بساتاری بارای
ارتقای سط سواد حقوقی جامعه از طریاق آماوزو رسامی دانسا  .قارار دادن آماوزوهاای
حقوقی در متون درسی مدارس نتز قارار دادن احادی در در س دانشاگاهی در رشاتههاای
غترحقوقی در این مقوله قرار میگترد .تهتۀ بستهها نرمافزارهای مارتبط مایتواناد باهعناوان
مکمل کتابهای درسی در این حوزه استفاده شود.
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تالو د ل در زمتنۀ تد ین راهاندازی برنامۀ آموزوهای حقوقی غتررسامی باه تناساب
گر ههای مختیف جامعه به یژه گر ههای آستبپذیر – مانند زنان یا سالمندان  -...یا متناساب
با گر ههای شغیی صنفی میتواند از طرق مختیفی محقق شود .بدینمنظور الزام دستگاههاای
مختیف اجرایی به اطالع رسانی به شهر ندان در مورد حقوق تکالتف ایشاان تعتاتن ضامان
اجرا برای عدم اجرای این تکیتف در دستگاهها ،حمای د ل از نهادها تشکلهای مدنی برای
برگزاری د ره های آموزشی رایگان ارائۀ خدمات حقوقی مشاا رهای عامال مهمای در افازایش
سواد حقوقی در قالبی غتررسمی اس  .همچنتن باا گساترو فناا ری اطالعاات ارتباطاات
استفادۀ ر زافز ن از فاای مجازی ،طراحی ساخ پایگاههای اطالعااتی کاه در آن مباحاق
اطالعات حقوقی به زبانی ساده ر ان توضت تبتتن شاود باه پرساشهاای حقاوقی افاراد
به صورت آنالین پاسخ داده شود نتز از جمیه اقداماتی اس که مای تواناد باه پشاتوانۀ امکاناات
د لتی ،تأمتنکنندۀ سواد حقوقی عموم گردد.
با جمع آنچه به منظور گسترو سواد حقوقی در ایران پتشنهاد شد با بهرهگتری از تجارب
سایر کشورها میتوان به ارائۀ مدلی نهایی-به شرح تصویر -برای آموزو دس یافا کاه ابعااد
غترد لتی در این فرایند را در بربگترد.
مختیف مشارک بخشهای د ل
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