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Abstract 
In the current era, which is an era of rights, legal literacy is recognized as one of the 

components of power, ability and capability of citizens and awareness of the law is 

power. Legal literacy, on the one hand, provides citizens with individual and group 

rights and is considered as an introduction to their demands and on the other hand, 

by identifying assignments to individuals, the predictability of citizens' lives will be 

better. Examination of the measures taken in the Islamic Republic of Iran’s system 

indicates that, although in most of the current laws and regulations, the legal literacy 

category has not been explicitly mentioned, but the general emphasis on the need to 

inform the public in some legal documents can be seen in a comprehensive 

interpretation including the assignment to legal information and legal literacy 

training. In the legislative field, it is necessary to formulate a solid legal framework 

and in the realm of implementation, by providing formal and informal training of 

legal literacy and also through active participation in civil society organizations in 

this field, the right to full access to it is fully ensured. 
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 نگاهی به نظام با حقوقی سوادگسترش  در دولت اتدتعه
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 چکیده
های قدرت، تواناایی   قابیتا    یکی از مؤلفه مثابۀبهسواد حقوقی  -ها عصر حق–در عصر کنونی 

د. سواد حقاوقی از  شوسوب میشهر ندان به رسمت  شناخته شده   آگاهی از قانون، قدرت مح
آنهاا   ۀای الزم برای مطالبا سازد   مقدمهفردی   گر هی آشنا می وقیک سو شهر ندان را با حق

پذیری زندگی شاهر ندان را  بتنید   از سویی با شناساندن تکالتف به افراد، پتششومحسوب می
ساواد حقاوقی    ۀه مقولا با  کشاور  قوانتن   مقررات جااری  ۀگرچه در عمداسازد. بهتر متسر می

رسانی به مردم در برخی اساناد قاانونی را   تأکتد عام بر لز م آگاهی، ده اس شاشاره ن صراح به
رساانی حقاوقی   آماوزو ساواد حقاوقی نتاز       توان با تفستری موسع شامل تکیتف به اطالعمی

اجارا باا    ۀصقانونگذاری با تد ین چارچوب قانونی مستحکم   در عر ۀدانس . الزم اس  در عرص
های آموزو رسمی   غتررسمی سواد حقاوقی   نتاز از طریاق همکااری باا      فراهم کردن زمتنه

هاای  خصاو  بارای گار ه   باه  -دستتابی بدین حاق  ۀهای مدنیِ فعال در این حوزه، زمتنتشکل
 یژه با توجه به ایان  به ؛نحو کامل فراهم آیدبه– پذیری مانند تهتدستان، زنان   سالمندانآستب

باا  توسعه   تعمتق سواد حقاوقی، ایجااد د لا  حقاوقی   د لا  مادرن        نکته که بد ن ایجاد،
 .اس های فرا انی مواجه دشواری
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 مقدمه
هام   ای از قادرت تاوان آن را جنباه  امر زه سواد حقوقی، توانایی قابل تحیتل اس    حتای مای  

ساازی د لا    های امار زی زمتناه  ساالریتوان گف  یکی از الزامات حاکم بر مردممی دانس   
عناوان  ها بهها   آزادیمنظور افزایش سواد حقوقی اس ، چراکه شرط ا لتۀ برخورداری از حقبه

 مند شدن از آنهاس . ها   نحوۀ بهرهآن حق ساالری، آگاهی ازیکی از اصول حاکم بر مردم
از طرف دیگر در زمتنۀ اطاع  از حاکمت  نتز شرط هماهنگی افراد با دساتورهای مشار ع   

عناوان ساط    دموکراسی   اجرایی شدن اصل حاکمت  قانون، داشتن سواد حقوقی اس  که باه 
های در حاشته   محار م   یژه گر هکه شهر ندان   بهشود. زمانیا لتۀ آگاهی در حقوق تیقی می

عدالتی را با قدرت بتشاتری شناساایی   توانند بیوقی باید به آنها داده شود، میبدانند که چه حق
تواند زندگی آنهاا را متحاول ساازد. باا در نظار گارفتن ایان        کنند   به چالش بکشند   این می

توانند با حاکمت   اقعی دموکراسای    اهداف، جز در مواردی که مردم از حقوق آگاه باشند، نمی
(. این آگاهی از حقاوق    Westheimer & Kahne, 2004: 240اهنگ باشند )حاکمت  قانون هم

دلتال ناآگااهی   باه  .کناد  ظایف اس  که تحقق عدال    توازن متان منافع مختیف را آسان مای 
(. آگااهی در  Beljaars, 2015: 323نفعان بستاری از قوانتن در مرحیۀ اجرا کارامد نتساتند ) ذی

ها منجار شاده   موجاب    ت حکوم  اس  که به تغتتر رفتار تودهمورد حقوق، حاکمت    تعهدا
 .(Pulikuthiyil, 2010: 97)شود پذیری از د ل  میتقاضای عدال    مسئولت 

مقالۀ حاضر با عیم به اهمت  موضوع درصدد تبتتن  ضعت  سواد حقوقی در نظام جمهوری 
اجراسا . شاایان ذکار اسا       های مختیف ستاساتگذاری، قانونگاذاری    اسالمی ایران در عرصه

المییی در دساتتابی باه هادف ساواد     اگرچه نهادها مختیفی اعم از د لتی، غترد لتی   حتی بتن
ر  در تالو اس  تا با تمرکز بر تنها بخش ای دارند، مقالۀ پتشحقوقی در هر جامعه نقش عمده

نقد   بررسای بگاذارد.   حکومتی   د لتی، موضوع سواد حقوقی در نظام حقوقی ایران را به بوتۀ 
شاود   سا س کارکردهاا      منظور ابتدا ر یکردها نسب  به تعریف سواد حقوقی تحیتل میبدین

ها برای دستتابی به آن ماورد بحاق قارار خواهاد     موانع دستتابی به این موضوع   تکالتف د ل 
 های زیر اس :طور کیی این مقاله درصدد پاسخگویی به پرسشگرف . به

 ی در عرصۀ جمهوری اسالمی ایران تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته اس ؟سواد حقوق
 های مختیف اجتماع کمک کرد؟توان به گسترو سواد حقوقی در الیهچگونه می

 نقش   تکیتف د ل  در دستتابی به حق بر سواد حقوقی چتس ؟
 

 رویکردها در تعریف سواد حقوقی
شناسای ساواد حقاوقی در نظار گرفا . در ابتادا،       مفهومتوان برای ر یکردهای گوناگونی را می
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چه در خوانادن   -به معنای داشتن صالحت    توانایی کامل در مباحق حقوقی « سواد حقوقی»
ای اسا    بارای  کاال      شد. این نوع سوادآموزی هدف آموزو حرفاه تیقی می -  چه نوشتن 

 (.Goldberg, 2004: 32استادان حقوق مهم اس  )
دیگر، سواد حقوقی به معنای توانایی شناختن لغات   عباارات قاانونی بارای فارد      در معنای

داناد کاه جهاانی باه ناام      یک فرد باسواد در این معنا می .عنوان بخشی از جهان حقوق اس به
 جود دارد، اما این اناد  دانساتن قطعاار بارای دسترسای کامال بادان کاافی نتسا           « قانون»
(Walston-Dunham, 2011: 102). 

اما بتن این د  نگاه، معنای بتشتر محتمیی در مورد ساواد حقاوقی  جاود دارد کاه در ایان      
مقاله نتز همتن معنا مدنظر اس    آن سطحی از شایساتگی   توانمنادی در مباحاق حقاوقی     
اس  که برای زندگی معنادار   فعال در فرهنگ ر  به رشد حقوقی   دعا ی الزم اسا . در ایان   

یابد    کاال   قااات   قوقی ظرفتتی اس  که در امتداد یک زنجتره گسترو میر یکرد سواد ح
گترناد  تجرباه در ساوی دیگار ایان زنجتاره قارار مای       در یک سو   افراد غتر  کتل   نسبتار بای 

(Zariski, 2011: 3    از فردی که در یک سوی این زنجتاره اسا ، انتظاار نمای .)   ر د چاون یاک
هاا را بررسای یاا    بتنای کناد یاا پر ناده    ها را پاتش اعمال   ارادهتواند حقوقدان بداند چگونه می

داند که چه زماانی   چگوناه بایاد از کماک     پتچتدگی مسائل حقوقی را مدیری  کند، اما ا  می
تر از همه، با این آگااهی ا   توانند این کارها را انجام دهند، استفاده کند. مهممتخصصانی که می

دنباال موضاوعات   تنهاا باه  بر ایان ا  ناه  افع خود خواهد بود. عال هقادر به حفاظ    پتشرف  من
حقوقی خواهد بود، بیکه حتی قادر به ارزیابی آنها نتز خواهد بود. این ارزیابی نگااه انتقاادی  ی   

هایی انتقادی در مورد اصل قانون، فرایند حقاوقی،  کند   حتی توانایی ارائۀ قاا ترا تقوی  می
هایی بارای بهباود آن را     استفادۀ مؤثر از ستستم قاایی   بتان استراتژیمنابع حقوقی موجود 

 (.Wan, 2014: 43در  ی تقوی  خواهد کرد )
هایی اسا   بنابراین امر زه سوادآموزی چتزی فراتر از صرفار خواندن اس    اطالع از ظرفت 

های فاده از ابزار   تکنتکدهد. همچنتن قابیت  استکه قانون برای تغتتر در اختتار افراد قرار می
توانااد قابیتاا  آن باارای بهبااود جامعااه بااه نفااع خااود   سااایرین اساا . سااواد حقااوقی ماای  

هاا  طور عتنی محقق سازد. باا ایان تحیتال   پذیری قوانتن برای زندگی شهر ندان را بهبتنیپتش
 کند.پتدا میرسد، بیکه ماهتتی بااهمت  نظر نمیدیگر سواد حقوقی مفهومی ساده   ابتدایی به

 

 اندازهای سواد حقوقیاهداف و چشم
توان در سه بعد آموزشی، صاالحتتی   انتقاادی توصاتف    اهداف دستتابی به سواد حقوقی را می

های تر اس    اغیب با برنامهکرد. هدف آموزشی سواد حقوقی در ا لوی    از بقتۀ موارد برجسته
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. ایدۀ آموزو عمومی یا آموزو اجتماعی حقوق جامعی در زمتنۀ ارتقای سواد پایه مرتبط اس 
 ,Cassidy & Pitsulaتوجه بستاری را جه  تر یج سواد حقوقی باه خاود جیاب کارده اسا  )     

های آنان اغیب جز  خدمات عمومی بد ن . آموزو مردم در مورد حقوق   مسئولت (117 :2005
ن  کاال   قااات   نتاز    هزینه   به نفع عامۀ مردم اس  که با همکاری متخصصان حقاوقی چاو  

گترد. نهادهاای خادمات   مندی از ظرفت  مؤسسات حقوقی انجام میدانشجویان حقوق   با بهره
 :McDonald, 2000شوند )دهندگان فعال در زمتنۀ سواد حقوقی محسوب میعمومی نتز آموزو

پ دهند   جز اتی در زمتنۀ اطالعاات حقاوقی باه چاا     گوهای گر هی تشکتل می( که گف 41
رسانند. با این حال، صرف دادن اطالعات   دانش برای تامتن سواد حقاوقی کاافی نتسا .    می

های سواد حقوقی درصادد کماک باه ماردم بارای افازایش ظرفتا           بنابراین، بعای از برنامه
 (.Upadhyay, 2005: 26توانمندی آنها در تجهتز قانون به نفع خود هستند )

بر تجهتز قاانون باه نفاع خاود، باا      خواهد عال هقی از فرد میانداز نهایی، سواد حقودر چشم
های حقاوقی مجاددار قاانون   نظاام حقاوقی را پتکربنادی کناد تاا         گتری از ابزار   تکنتکبهره

هاا    تر بوده   پاسخگوی نتاز افراد باشد. چناتن فراینادی مساتیزم ارزیاابی قاوت     گرایانهانصاف
 ردهای حقوقی فعیی اس .های ساختارها، فرایندها   ر یکضعف

ها در نهای  اینکه برای دستتابی به اهداف سواد حقوقی، اطالعات باید در خصو  قانون، ستستم
هاا بارای   ها   مهارتها ارائه شود؛ استراتژیشده برای افزایش دانش در این حوزه  فرایندهای طراحی

هاای انتقاادی در هار موضاوع بارای      یدگاهمنظور تعامل با نظام حقوقی ارائه شود   دکمک به افراد به
 تشویق فرد به تعامل در خصو  چگونگی بهبود قانون   نهادهای مرتبط با آن ارائه شود.

 

 موانع دستیابی به سواد حقوقی
 ر ی ر س    مستری ساخ  پاتش  سواد حقوقی برای رستدن به حد کمال خود با موانعی ر به

های موجود در ، فرهنگی، اجتماعی   حتی ناشی از سن تواند اقتصادیدارد. این موانع می خود
هاایی  جامعه باشد. فقر   محر مت  اقتصادی از موانع مهم توسعۀ سواد حقوقی اس . محر مت 

از جمیه دسترسی نداشتن به خدمات آموزشای،   –اند که افراد فقتر در زندگی خود با آن مواجه
باه ساواد حقاوقی پاایتن       –اجتمااعی محاد د   فقدان یا کمبود دسترسی به اطالعات، سرمایۀ 

شود که ماوانعی اجتمااعی بارای جباران خساارت ایجااد       آگاهی اند  از حقوق فرد منتهی می
 (.UN, 2012: 6) کندمی

(، موانع زبانی   تابوهاای  Cotula, 2007: 48سوادی )در تحقتقات متعدد به دالییی چون بی
منزلۀ موانع دستتابی به سواد حقوقی اشااره  ( بهSankaran & Ujjwal ,2008: 18-20اجتماعی )

شده اس . تعدادی از افراد به تبادل جهانی اطالعات حقوقی   انجام اقاداماتی در حاوزۀ قاانون    
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دلتال  تر باشد. با این حال، تحقق این شرط بهنتاز دارند تا در  رایج قانون فراتر از زبان، مطیوب
دهد   همچنتن تنوع مراتب قاانونی    وقی طی آن رخ میها   شرایطی که مباحق حقتنوع زبان

 (.(Peruginelli, 2008: 13-15های حقوقی بر آن استوارند، دشوار اس  مفاهتم حقوقی که نظام

عبارت دیگر، فهم قوانتن   غترقابل فهم بودن متون حقوقی مانع دیگر در این مستر اس . به
هم نظام حقوقی   دیگری فهم متاون حقاوقی. فهام    مقررات باید در د  سط  اتفاق افتد؛ یکی ف

دهندۀ آن اس    ایان غتار از فهام مفااهتم     هر نظام حقوقی در پرتو فهم مبانی   اصول تشکتل
دهندۀ حقوق اس  موضوعۀ آن نظام اس . فهم نظام حقوقی در  اقع فهم اصول   مبانی تشکتل

 فهمی ناقص خواهد بود.   فهم متون حقوقی نتز بد ن درنظر گرفتن کل نظام حقوقی
خواهد مسیط به حقوق یک بایس  بتن سط  سواد حقوقی فردی که میناگفته نماند که می

های اجرایی   قاایی در ارتباط با مردم اجرا کند   باتن مردمای   کشور باشد تا آن را در دستگاه
حقاوقی   هام    که قرار اس  از آن تبعت  کنند، تمایز قائل شد. برای گر ه ا ل هام فهام نظاام   

تر از ساواد حقاوقی کاافی    ای پایتنمتون حقوقی از میز مات اس ،  لی برای عموم مردم درجه
اس . در این خصو  بعاار مردم تمایل به آگاهی از متون حقوقی دارند،  لی قوانتن به الفاا     

تقیتاد از   شود که برای عموم قابل فهم نتس . چنانکه در نظام حقوقی ایاران عباراتی نگاشته می
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.  
قوق مانند ساایر عیاوم بارای دقا  در انتقاال      هرچند در یک نگاه برخی معتقدند که عیم ح

بایس  به زبان تخصصی همان عیم که بتن متخصصان آن عیام رایاج اسا  نگاارو     مفاهتم می
(. در مقابل برخی دیگر معتقدند که زبان حقوقی بایاد حاداقل بارای    18: 1301یابد )کاتوزیان، 

ایان  » اقعت  معتقد اسا  کاه    به این 1مقامات عمومی قابل فهم باشد. چنانکه پر فسور تریزما
هاس   جود دارد احتماالر نسب  به این فار   تواند  کتل خود باشد که قرنامتد که هر فرد می

تر اس . در حقتقا  جامعاه   قاوانتن ماا هار ر ز      که هر فرد دکتر خود باشد به  اقعت  نزدیک
تر شاود.  ان با آنها پتچتدهفکری خواهد بود که زبان نتز همزمشوند   این نوعی بیتر میپتچتده

 .(Francis , 1999: 5)ر  نتاز به اصالح زبان حقوق یک هدف اساسی اس  ازاین
معتقد اس  که معنای حقتقی حاکمت  قانون را بایاد در د  جنباه ایان مفهاوم یافا ؛       2رز

وی نحا نخس  مردم باید تح  سیطۀ قانون باشند   از آن تبعت  کنند؛ د م اینکه قانون باید باه 
باشد که امکان راهنمایی برای مردم را فراهم سازد. قانون باید به شکیی باشاد کاه تابعاان تاوان     

 (.333: 1300فهم   اقدام بر طبق آن را دارا باشند )رز، 

                                                           
1. Triesma 

2. Raz 
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های بزرگ بر این معاالت دیگری نتز  جود دارد، همچون این مورد که در متان حوزهعال ه
هاای ثابا  بارای ایان     حلتوان نادیده گرف ؟ راهکدام را مییک باید انتخاب شود   قانون کدام

هاای  تواند  جود داشته باشد   انتخاب موضوع برای آموزو مربوط باه نتااز گار ه    ضعت  نمی
 (.Golub & McQuay, 2001: 14مختیف اس  )

 

 تحقق سواد حقوقی ها درنقش دولت
 ا در سه سط  تعهد دارند:هبرای تامتن حق دسترسی به سواد حقوقی برای همه، د ل 

سط  ا ل، سط  اجراس ؛ اجرای حق سواد حقوقی با تامتن اینکه این حق برای هماه در  
مندی از این حق توانا های مثبتی در د ل  برای اینکه همه را به بهرهدسترس اس    اینکه گام

موزشای حکوما  باا    هاای آ سازد، برداشته شده اس ، برای مثال با مقابیه با فقر   تطبتق برنامه
 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 

 های مادی از این حق محر م کند؛ اسطۀ محر مت معتنی از افراد را به
گرفتن اقادامات الزم     سوم، سط  حمای  اس ؛ حمای  از حق سواد حقوقی با در نظرسط

شده توسط افراد یاا جواماع، بارای مثاال حاذف      برای حذف موانع آموزو سواد حقوقی تحمتل
 موانع فرهنگی آموزو.

سازی محاتط ستاسای   اقتصاادی،    ها در فراهمآفرینی د ل برای انجام این سه تعهد نقش
 های آموزشی به شرح ذیل الزم اس .های قانونی   تدار  ستاس ارچوبتد ین چ

 

 ایجاد محیط سیاسی و اقتصادی مناسب .1
تواناد در محاتط ستاسای   اقتصاادی کاه اهمتا  فراینادهای شافاف،         سواد حقوقی تنهاا مای  

های گساتردۀ هام در ساط     دهد   همچنتن از خالل همکاریمشارکتی   پاسخگو را نشان می
  هم در سط  جامعه محقق شود. این امر مستیزم تعهدات راهبردی بیندمادت د لا     حکوم 

های غترد لتای اسا .   در ارائۀ خدمات مورد نتاز، همکاری با جوامع محیی   مشارک  با سازمان
 ها قرار گترد:منظور الزم اس  اقدامات ذیل در دستور کار د ل بدین

 

 حقوقی سواد حق تدریجی تحقق شرایط سازیفراهم. 1. 1
گذاری را به ساواد حقاوقی تخصاتص دهناد.     توانند   باید سطوح مختیفی از سرمایهکشورها می

اند، این تعهد باید برای د ل   جود داشته باشاد   ضوح ناکافیحتی در جایی که منابع موجود به
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حاد د  ترین دسترسی ممکن را برای حقوق مربوطه با هماتن مناابع م  که تالو کند تا گسترده
های استراتژیک برای تحقق تدریجی سواد حقوقی نتااز دارد  تامتن کند. د ل  به توسعۀ برنامه

تواند شامل تد ین چارچوب زمانی مشخص برای انجام اقدامات برای توسعۀ دسترسی باه  که می
سواد حقوقی، افزایش کتفت  آموزو   تمهتد اقادامات قاانونی   ستاسای الزم بارای تاامتن      

 سواد حقوقی باشد. حمای  از
 

 سیاسی تعهد و اراده در حقوقی سواد بر حق ثابت حضور. 2. 1
نتازهای مهم در تحقق این حق، حااور ثابا  آن در اراده   تعهاد ستاسای کشاور      یکی از پتش

کشورها در سراسر جهان، فرمول ستاس  خوب بر ر ی کاغذ  جود دارد، اما  اس . در بستاری از
هاای  ساازی برناماه  گتری  اقعی در مرحیۀ اجرا در زمان آمااده تصمتم .در عمل اجرا نشده اس 

ها نتاز به نشان دادن ارادۀ ستاسی خویش بارای پتگتاری   اجارای    شوند. د ل عمیی اتخاذ می
ای موضوع آموزو سواد حقوق چنتن تعهدات ستاسی بر ر ی زمتن دارند. در هتچ زمان   برهه

 رج شده   فاقد ارزو شود.ها خانباید از دستور کار د ل 
 

 حقوقی سواد بر حق تحقق در نهادها سایر با مؤثر مشارکت. 2
ها   نهادهای کیتدی نتاز دارند کاه بار ساواد حقاوقی تاأثتر      ها به همکاری با تمام سازماند ل 

های خصوصی، رهباران سانتی     های غترد لتی، بخشگذارند. برای مثال همکاری با سازمانمی
مذهبی برای جیب حمای    تخصص آنها در ایجاد ظرفت  برای تاامتن حاق ساواد    های گر ه

تری از فااهای یادگتری ماورد نتااز اسا .    طول زندگی   در دامنۀ  ستع حقوقی برای همه در
هاا   فاااهای   هاای غترد لتای در ایجااد فرصا     نتاز اس  که اهمت  بتشتری به نقش سازمان

 اده شود.کنند، درا تکمتل می آموزشی که فرایند اقدامات د لتی
 

 تدوین چارچوب قانونی مستحکم

حق بر سواد حقوقی، الزم اس  که در چارچوب قواعد قانونی آ رده شود. این حق مشخصار بایاد  
توانناد آن را ادعاا کنناد      عنوان حقی شناخته شود که حکوم  به آن اذعان دارد   افراد میبه

االجرا سازند. چنتن قانونی الزم اس  که هام  ق دادگاه الزمحتی در صورت ضر رت آن را از طری
المییی را که هر د ل  در رابطه به تحقق این حق خا  از طریاق گنجانادن آن در   تعهدات بتن

قوانتن داخیی دارد در بربگترد   هم حذف مواناع مساتقتم   غترمساتقتم را کاه موجاب عادم       
 شود، نشانه ر د.دسترسی به حق سواد می
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 محورهای آموزشی حقعۀ سیاستتوس

هاس  که نوع آن به نتاز افراد جامعه با توجه به عصاری کاه   آموزو شهر ندان نتز از  ظایف د ل 
کنند، بستگی دارد. در عصر کنونی برای استفادۀ صحت  از قواعد حقوق که ابعااد  در آن زندگی می

 شود.حقوقی از ضر ریات شمرده می مختیف زندگی بشر را تح  تأثتر قرار داده اس ، آموزو سواد
هاای  هاا   فرصا   هاا بارای ایجااد محاتط    ها باید در زیرسااخ  تر از همه، د ل ا ل   مهم

گذاری کنند. در این ستاستگذاری الزم اسا  کاه   یادگتری برای آموزو حقوقی هر فرد سرمایه
م اس  به این مسائیه  ای شود. الزهای محر م توجه  یژهخصو  گر هبه شرایط مختیف افراد به

بارای   -از نظار مناابع مادیریتی، ماالی   انساانی      –توجه شود کاه آیاا د لا  ایان ظرفتا  را      
سازی تمام مقدمات الزم برای اینکه آموزو سواد حقاوقی را  فراهم  تحیتل، سازماندهی  تجزیه

هاای د لتای در   برای کسانی که بدان دسترسی ندارند  اقعی سازد، دارد یا نه. بستاری از برناماه 
 شده باشند.راندههای به حاشتهاند تا در دسترس گر هسراسر جهان تالو کرده

ای موفاق از کشاورهایی کاه آماوزو ساواد حقاوقی را در ر س       عناوان نموناه  در ا گاندا به
ای در ایجااد  اند، با تأستس نهادهای رسمی آموزشی، رشاد فزایناده  های خویش قرار دادهبرنامه

  اطالعاتی توسط حکوم  انجام گرفته اس . کمتساتون حقاوق بشار ا گانادا باه       سواد حقوقی
قاانون اساسای ا گانادا تأساتس شاد. ایان ساازمان مجاوز اجارا   نظاارت بار             11موجب مادۀ 

شاان    هاای مادنی  هایی را دارد که هدفشان آموزو شهر ندان ا گاندا در مورد مسئولت برنامه
 (.Okech et al., 2001: 75تفهتم حقوق   تعهداتشان اس  )

   حفاظ  از حقوق آنهاا  در هند نتز کمتستون میی زنان  ظتفۀ دستتابی به عدال  برای زنان،
عهده دارد. با شناسایی نتاز به آگاهی قانونی برای زنان   دختران در مورد  ارتقای توانمندیشان را بر

ن   دختران را آغاز کرده اس . ایان  حقوق آنها، کمتستون در سراسر کشور برنامۀ آموزو برای زنا
گتارد   هادفش توانمندساازی    های غترد لتی   مؤسسات مشهور انجام میبرنامه از طریق سازمان

 .(Mishra, 2016: 11شان اس  )زنان   دختران با آگاه ساختن از حقوق   تکالتف قانونی
ادی بارای اجارای   شاود. مادل پتشانه   در چتن آموزو سواد حقوقی اغیب از مدارس آغاز مای 

هاا    آموزو عمومی حقوقی در مدارس عمومی، ایجاد برنامۀ خوداتکایی باا اساتفاده از زیرسااخ    
نتر ی کار مدارس فعیی اس ، بد ن آنکه در برنامۀ درسی فعیی مدرسه قارار گتارد. کیتاۀ شارایط     

  آماوزو قاانونی   ها   آمار مربوط به  ضعت  فعیی جرائم همراه با اهمتها، نظرسنجی اقعی، داده
هاای غترد لتای یاا    مدرساۀ مربوطاه توساط ساازمان     (PTA) معیمای  -های  الادی باید به انجمن

های محیی ارائه شود تا بحق   پتشنهادها را متسر سازد   بر محتاوای  های حقوق دانشگاهدانشکده
ه در مورد پذیرو برای اجرا در مدارس توافق حاصل گردد. با توجاه باه مکاان مادارس معاتن کا      

هاا  منطقۀ خا  جغرافتایی قرار دارند، ممکن اس  نتاز باشد محد دۀ معتنی از قاانون بارای بچاه   
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های اجتماعی محیی مجهز کند. براساس محتاوای  تقوی  شود تا بتواند آنها را در مواجهه با چالش
 تواند متفا ت از مناطق شهری باشد.آموزو، سواد حقوقی در مدارس مناطق ر ستایی می

هاای  دهد تا محتاوای آگااهی  معیمی این توانایی را می -پذیری به انجمن  الدین انعطافای
دهنادگان محتاوای آماوزو    حقوقی را متناسب با نتازهای اجتماع محیای تادار  ببتناد. ارائاه    

هاا ابتادا   توانند  احدهای آموزو مختیفی را ترستم کنند. این برناماه صورت می حقوقی در این
بر نت  موردنظر از انتشار بارای  مبتنی –معیمی برای تأیتد   تصویب -های  الدی باید به انجمن

هاای آموزشای، کارکناان دا طیاب،     ارائه شوند. باا اساتفاده از ایان ماا  ل     -آموزان هدف دانش
آموزان همۀ سطوح اداره خواهند کارد تاا در   ها را با استفاده از ر و دسترسی آزاد دانشکالس

کنناد، مشاارک  جویناد.    اس سط  مشکالتی که در  مای ای یادگتری براسههر یک از کالس
گترند   در هتچ ستالبس آماوزو  هایی خارج از ساعات آموزشی مدارس انجام میچنتن فعالت 

هاایی را تاامتن   پذیری چنتن برناماه ای الزامی نتستند. این عدم الزام استقالل   انعطافرسمی
باا   نها نظارت بر اجرای   دریافا  باازخورد  های  الدی معیمی محد د به تکند. نقش انجمنمی

آموزان بارای سانجش   ای را در مورد دانشاستفاده از محققان دانشگاهی اس  که مطالعات د ره
منظاور بهباود برناماه    دهند. هار گوناه اصاالحاتی باه    های در حال اجرا انجام میموفقت  ما  ل

هاا انجاام   وی  نتایج مورد انتظار باه انجمان  تواند با ارائۀ اطالعات بتشتر یا اطالعاتی برای تقمی
  .(Abdul Rani, 2014: 6گترد )
 

 های سواد حقوقیابزارها و تکنیک
کناد. ایان   هایی را برای مواجهه با دعا ی حقوقی بد ن  کتال فاراهم مای   سواد حقوقی تکنتک

 کالیی  ابزارها اگرچه اغیب مورد استفادۀ حقوقدانان هستند، ممکن اس  همچنتن از سوی غتر
کار ر ند. ابزارهاای کیتادی کاه    دس  آ ردن فهمی انتقادی از حقوق هستند نتز بهکه در پی به

دهاد شاامل   سواد حقوقی برای اقدام مؤثر در چارچوب یک نظام حقوقی در اختتار فرد قرار می
 ریزی   مباحثه حقوقی اس .تحیتل، کا و، برنامه

های حقوقی برای تبتتن   توصتف موضوعاتی م   ایدهتحیتل حقوقی به معنای استفاده از مفاهت
شوند. تحیتل حقوقی تنها نقطۀ آغاز فهم   عمل حقاوقی  های خا  مطرح میاس  که در موقعت 

 یاافتن . دارد بستگی بتشتری موضوعات کشف   بتشتر  اقعتات به ا لته اس . بسط تحیتل حقوقی
دیگر پتدا کردن تفاستر حقوقی اسا    اس    هدف حقوقی کنکاو هدف یک موضوع، یک سوابق

شود را تقوی  کند. پاس از ایان   که استدالالت مربوط به اینکه چطور قانون با  اقعتات منطبق می
شود تا قااا ت در  های مناسب در زمان مناسب میمرحیه، ترستم مستری که شامل برداشتن گام

ریزی حقوقی اس . در نهای  پاس  شده را آسان سازد، موضوع برنامهمورد موضوعات حقوقی مطرح
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ریزی، نوب  به اقدام به مباحثه به ر شی مؤثر   معتبار، یاا شافاهی یاا مکتاوب در ماورد       از برنامه
رساد. در ایان   گتری شود، میاند   موضوعاتی که در موردشان باید تصمتمادعاهایی که مطرح شده

مسیط بود   آنگااه کاه از ساوی طارف     شوند که باید بر آنها مرحیه ادلۀ حقوقی مختیفی مطرح می
 (.zariski, 2014 : 12-14شوند، به آنها پاسخ داد )دیگر مطرح می

هاای ماردم در مواجهاه باا     هاا   نگارو  هاا، مهاارت  اخترار برای توصتف مجموع این آگااهی 
های چهارگانۀ مذکور(، اصاطالح توانمنادی حقاوقی اساتفاده شاده      موضوعات حقوقی )در قالب

شده از سوی شبکۀ آموزو عمومی حقوق در انگیستان ضمن بررسی مفهاوم  ارائه اس . گزارو
های مورد نتاز بارای مواجهاه باا موضاوعات     ها   توانمندیتوانمندی حقوقی، نموداری از مهارت

(. ایان  Public legal education network , 2009: 6( )1کناد )تصاویر   حقاوقی را ترساتم مای   
اس  که مفهوم توانمندی حقوقی مشاابه مفهاوم ساواد حقاوقی در      اینخوبی نمایانگر نمودار به

 معنای کامل خود اس .
 

 
 (zariski, 2014: 14های موردنیاز برای عمل در چارچوب یک نظام حقوقی )ها و توانایی. مهارت1تصویر 
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عنوان کشف   تشختص موضوع حقوقی توصتف شده که ابزار تحیتل حقوقی به 1در تصویر 
 جوی حقوقی در مرحیۀ های ابتدایی از قانون   حقوق قانونی اس . جس بر برخی آگاهیمبتنی

دسا  آ ردن کمااک از مشاا ران   مناابع اطالعاااتی مانناد اینترنا  گنجانااده شاده اساا .       باه 
هاا،   بتاان ادعاای    عنوان سومتن اقدام در مستر حل موضوع با استفاده از مهاارت ریزی بهبرنامه

 م نهایی نتل به نتتجۀ مطیوب اس .کند، گاییی که آن ادعا را توجته میفرد همراه با دال
 

 های تقنینی، اجرایی و قضایی سواد حقوقی در نظام حقوقی ایرانسیاست
شود، شاهد ستاساتی  احاد،   با  جود اهمت  سواد حقوقی   ثمرات فرا انی که بر آن مترتب می

نادرت،  یران مسئیۀ ساواد حقاوقی جاز باه    عیمی   منسجم در این خصو  نتستتم   حتی در ا
صاورت ضامنی از   توان بهمدنظر قانون خا  یا نهاد قانونی قرار نگرفته اس ،  لی مواردی را می

 های تقنتنی، اجرایی   قاایی استنباط کرد که مستیزم آموزو سواد حقوقی اس . حوزۀ ستاس 
« ساواد حقاوقی  »عباارت  صاراح  باه   در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هرچناد باه  

 توان در د  قسم  موضع قوۀ مؤسس را در این خصو  در  کرد.ای نشده اس ، میاشاره
کاه  –هاای شاهر ندان   ا ل آنکه در مشر ح مذاکرات مجیاس قاانون اساسای افازایش آگااهی     

بستار مورد توجه قرار گرفته   جز  تعهدات د ل  قارار   -های حقوقی زیرمجموعۀ آن اس  آگاهی
باال بردن سط  آگاهی یعنی یک عمل   یک فعل مکانتکی اس  کاه د لا  از آغااز    »ته اس : گرف

اساالمی،   شاورای  مجیاس  عمومی ر ابط   فرهنگی امور کل )ادارۀ« کار خود باید آن را انجام دهد
رستدن باه ساعادت   عادل   اساتقالل ستاسای        »(   این افزایش آگاهی را موجب 203: 1330

: 1330اساالمی،   شاورای  مجیاس  عماومی  ر ابط   فرهنگی امور کل ستند )ادارۀدانمی« اجتماعی
حکوم  بر مردم آگاه افتخار دارد نه بر ماردم  »کردند که (   بر این نکتۀ بستار مهم تأکتد می201
 (.200: 1330اسالمی،  شورای مجیس عمومی ر ابط   فرهنگی امور کل )ادارۀ« جاهل

انون اساسی مصادیقی را جاز  حقاوق شاهر ندان یاا تعهادات      کنندگان قاز سوی دیگر تد ین
اند که مقدمه، الزمه یا نتتجۀ آنها سواد حقوقی شاهر ندان اسا . از جمیاه اصال     د ل  اعالم کرده

( دانساته  2)بناد  « ها...باال بردن سط  آگاهی عمومی در همۀ زمتنه»سوم یکی از  ظایف د ل  را 
جانباۀ افاراد از زن   مارد      تأمتن حقوق همه»ذکور   از جمیه که با توجه به سایر بندهای اصل م

(، 3(، رفع تبعتاات نار ا )بناد  10)بند « ایجاد امنت  قاایی عادالنه   تسا ی عموم در برابر قانون
( 0مشارک  مردم در تعتاتن سرنوشا  ستاسای، اقتصاادی، اجتمااعی   فرهنگای خاویش )بناد         

اف ارتقای سط  سواد   از جمیه سواد حقوقی شهر ندان یاا  توان گف  که الزمۀ تحقق این اهدمی
عاال ه  کناد. باه  آگاهی از قوانتن   مقرراتی اس  که حقوق   تکاالتف آناان را بتاان   تنظاتم مای     

عنوان سند بنتادین کشاور ذکار شاده    های عمومی در قانون اساسی بهمصادیقی از حقوق   آزادی
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ان از حقوق خود اسا . چنانکاه فصال ساوم از قاانون      که خود مستیزم شرط ا لتۀ آگاهی شهر ند
هاا از جمیاه   تر  جود تامتنات این حقها اختصا  داده شده   مهمها   آزادیاساسی به این حق

های افراد باشد که از جمیاۀ آنهاا   کنندۀ تامتن حقتواند تبتتناصول دادرسی عادالنه اس  که می
(، حاق  30(، حاق دادخاواهی )اصال    32م اتهام )اصال  توان به منع بازداش  خودسرانه   تفهتمی

(، 31(، اصال برائا  )اصال    33ها )اصل (، اصل قانونی بودن مجازات31برخورداری از  کتل )اصل 
(   غتاره اشااره   33(، ممنوعت  هتک حرم    حتثت  ماتهم )اصال   30ممنوعت  شکنجه )اصل 

هاای افاراد زمتناۀ    هاا   آزادی قکرد که حکوم  از جمیه قوۀ قاایته موظف اس  برای تامتن ح
قانون اساسای   113اصل  2خصو  اینکه طبق بند آگاهی شهر ندان از این اصول را فراهم کند. به

هاای مشار ع اسا .    یکی از  ظایف مهم قوۀ قاایته احتای حقوق عامه   گساترو عادل   آزادی  
قاوقی ماردم اسا ، کاه     توان گف  یکی از شرایط ا لتۀ آن ارتقای سط  ساواد ح ای که می ظتفه

 ها کمتر به این مهم پرداخته شده اس .دلتل حجم زیاد پر ندهرسد بهنظر میبه
اصال   1به موجب قانون اساسی از  ظایف قوۀ قاایته پتشگتری از  قاوع جارم اسا  )بناد     

قااانون اساساای(. یکاای از راهکارهااای پتشااگتری از  قااوع جاارائم، ارتقااای سااط  آگاااهی  113
ها های اختر در قالب کتابچهخصو  آگاهی از قوانتن   مقررات اس  که در سالشهر ندان   به

 رسد.  های حقوق شهر ندی به اطالع مردم می  کارگاه
 مراکاز  عیمای  سط  بردن باال»( نتز 1301قاایی )ابالغی در سال  کیی هایدر بند دهم ستاس 

با هدف افزایش ساواد   «قاات حقوقی بردن دانش باال کشور، قاایی نظام با متناسب حقوقی آموزو
هاا  توان از بند شاانزدهم ایان ستاسا    حقوقی قاات   دانشجویان حقوقی قابل توجه اس ، البته می

تعهاد   تکیتاف در افازایش ساواد     « جامعه در قاایی   حقوقی فرهنگ دادن گسترو»تح  عنوان 
تاوان ساه   ام در امار قااایی مای   های کیی نظحقوقی شهر ندان را استنباط کرد. بنابراین در ستاس 

 ساح  لز م افزایش سواد حقوقی دانشجویان حقوقی، قاات   شهر ندان را مشاهده کرد.
هاای اختار، انتشاار   اعاالن منشاور حقاوق       در همتن زمتنه از اقدامات قوۀ مجریه در سال

ی شهر ندی اس  که هرچند بستاری از حقوق مندرج در آن در قانون اساسی جمهاوری اساالم  
عناوان راهنماایی مناساب    تواند بهای نتز ندارد، میبتان شده   خود ضمان  اجرای خا     یژه

رباط   مسائوالن   های ذیبرای مردم در آگاهی، پاسداری   مطالبۀ حقوقشان از د ل    دستگاه
رساانی حقاوق شاهر ندی    نوعی اقدام د ل  به اعاالم   اطاالع  تیقی شود   انتشار این منشور به

شود. خود منشور نتاز بار حاق دسترسای     م   در نتتجه ارتقای سط  سواد حقوقی تیقی میمرد
مردم به اطالعات   از جمیه اطالعات حقوقی از طریاق  ساایل ارتبااطی گر های   اجتمااعی        

هاای اجتمااعی     فاای مجازی از جمیه ر زنامه، مجیه، کتاب، ستنما، رادیو   تیویزیون، شابکه 
 منشور(. 31تا  21مواد غتره اشاره دارد )

،  ظتفاه نتر هاای   ۀعمومی آشنایی با قاانون اساسای بارای کیتا     هایآموزوالزام  نامۀآیتن
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تواند اقادامی در زمتناۀ افازایش ساواد حقاوقی      نتز می کارکنان د ل  اعم از کشوری   لشکری
 متان این قشر از افراد تیقی شود.

خدمات کشوری با هدف ارتقای سط  ساواد   های اجرایی نتز قانون مدیری در مورد دستگاه
اند مردم را با حقوق   تکاالتف خاود در   های اجرایی مکیفدستگاه»دارد: حقوقی مردم مقرر می

 یاژه صدا ساتمای   هاای جمعای   باه   های اجرایی آشنا نموده   از طریق رسانهتعامل با دستگاه
نحو ارتقا داده   اطالعات الزم را بهجمهوری اسالمی ایران سط  آگاهی عمومی در این زمتنه را 

همان قاانون مقارر    21(. همچنتن مادۀ 23)مادۀ « مطیوب   مناسب در اختتار مردم قرار دهند
اند ظرف سه ماه، مراحل، زمان   کتفت  استاندارد ارائاۀ  های اجرایی موظفدستگاه»... دارد: می

 «.مختیف به اطالع مردم برسانند... خدمات   تغتترات آنها را مستند   شفاف نموده از طرق
بر اقدامات قوۀ مجریه، نگاهی به سایر مقررات موجود در نام حقوقی ایران نتز حاکی از عال ه

صراح  مورد توجه ستاساتگذاران  آن اس  که موضوع افزایش سواد حقوقی گاه ضمنی   گاه به
 یا قانونگذاران قرار گرفته اس . 

جاز  رساال    «  ساط  معیوماات   داناش ماردم     بردن باال»نتز قانون مطبوعات  2در مادۀ 
های سازمان صدا ستمای جمهوری اساالمی  مشی کیی   اصول برنامهمطبوعات   در قانون خط

جز   ظایف صدا ستما مشخص شاده اسا  کاه    « جامعه باال بردن سط  آگاهی   دانش»ایران 
 تواند سواد حقوقی از مصادیق این تکالتف باشد.می

معرفی فیسفه، عرفان   حقوق اسالمی »مشی کیی صدا ستما، قانون خط 20نتن در مادۀ همچ
هاا   قواعاد حقاوق    آمده اس  که معرفی   تبتاتن آماوزه  «   نقد   بررسی مکاتب مشابه در جهان

هماان قاانون،    33تواند به افزایش سواد حقوقی شهر ندان بتنجامد. همچنتن در ماادۀ  اسالمی می
مراجعه صاحت  باه    ۀمردم در نحو آموزو»  32  در مادۀ « بردن سط  دانش عمومی باال»مجددار 

 توان سواد حقوقی را هم از آنان استنباط کرد.آمده اس  که می« د لتی هایسازمانادارات   
آماوزو  »صاراح   قانون مزبور اس  که باه  00تر در مورد سواد حقوقی مادۀ اما مادۀ صری 

مادنی   جزایای    قوانتن  با حقوق فردی   اجتماعی، قانون اساسی  عمومی جه  آشنایی مردم
 جز   ظایف صدا ستما قیمداد شده اس .« کشور

آید چند نهاد را باید متولی اصایی افازایش ساواد حقاوقی شاهر ندان      نظر میدر مجموع به
یا  -ها مانند صدا ستما،  زارت عیوم،  زارت آموزو   پر رو، خبرگزاری -دانس . نهادهای عام

، معا نا  فرهنگای قاوۀ قااایته،     1مانناد معا نا  حقاوقی ریاسا  جمهاوری     -نهادهای خا  
 نهاد.های مردمهای حقوقی   سازمانکیتنتک

تواناد  های عمیتاتی تحا  ستاساتی  احاد مای    همکاری   تعامل این نهادها   داشتن برنامه
                                                           

 هاای آماوزو  بارای  اساالمی  ارشااد    فرهناگ   زارت   صدا ستما سازمان با تعامل» معا ن  آن  ظایف از یکی .1
 اس .« شهر ندی حقوق عمومی
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پای داشاته باشاد   کااهش     های زنادگی فاردی   اجتمااعی در    نتایج بستاری را در همۀ عرصه
تواناد فقاط جزیای از    های قاایی   کاهش شمار زنادانتان مای  های ناشی از کثرت پر ندههزینه

 ثمرات افزایش سواد حقوقی شهر ندان باشد.
 بتشاتر  تأساتس    حاوزه  ایان  در فعال نهادمردم هایسازمان از معنوی   مادی هایحمای 

 مانناد  حمایتی نهادهای .باشد حوزه این دامات مؤثر دراق جمیه از تواندمی حقوقی هایکیتنتک
 کاه  پوشاش  تح  شهر ندان حقوقی هایآگاهی افزایش در زمتنۀ باید بهزیستی   امداد کمتتۀ
 ساواد  فقادان    عاام  طاور باه  ساواد  نداشتن از ناشی احتمالی خطرهای معر  در بتشتر بالقوه

 .کنند اقدام هستند، خا  طوربه حقوقی
 از بساتاری  .بگترناد  قارار  حقاوقی  ساواد  چتر تح  کامل طوربه باید پذیرستبآ شهر ندان

 مشاکالت    معااالت  از بساتاری  عی    درگترند آنها با پذیرآستب اقشار که قاایی هایپر نده
 کاه  اسا   حقاوقی  هاای ناآگااهی  همتن از ناشی ،شهر ندان این فرهنگی   اجتماعی ،اقتصادی
 .گترندمی قرار استفاده سوء مورد احتهن این از هم بستار متأسفانه

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
عناوان  باه  –شود   قسمتی از قابیت  شاهر ندی  ها نامتده میعصر امر ز   د ران معاصر، عصر حق
به قابیت  شهر ند در آگاهی از ساواد حقاوقی مارتبط اسا .      –یکی از مفاهتم اصیی د ل  مدرن 

ران گذارسد ستاستنظر میالزم اس  که به بسترهایسازی مند فراهمارتقای سواد حقوقی مردم نتاز
هاای اتخاذشاده   . مر ری بر قوانتن جاری در ایران   ستاسا  کشور باید به این موضوع توجه کنند

توسط مجریان   قانونگذاران بتانگر این اس  که اگرچه موضوع سواد حقوقی از طریق تأکتد بر لز م 
صاراح  چاارچوب یاا قاانون     ه مورد توجه ضمنی بوده اس ، لاتکن باه  افزایش سط  آگاهی جامع

 به تصویب نرستده اس . -جز در موارد استثنا –معتنی در این خصو  
گرفته کامالر مشخص اس  که باید هام در  های انجاماز مجموع هنجارهای مقرراتی   فعالت 

شهر ندان اقدام کرد   هام  تد ین   تصویب هنجارهای الزم جه  ارتقای افزایش سواد حقوقی 
های آموزو رسامی    در عمل به این نوع سواد اهتمام  یژه داش . اقدام د ل  در تد ین برنامه

ترین گاام در راساتای افازایش ساواد حقاوقی شاهر ندان       نتز غتررسمی حقوق نخستتن   مهم
بساتاری بارای   ظرفت  مهم   توان را می   نظام آموزو عالی آموزو   پر رو ر د.شمار میبه

هاای  . قارار دادن آماوزو  دانسا  از طریاق آماوزو رسامی    ارتقای سط  سواد حقوقی جامعه 
هاای  حقوقی در متون درسی مدارس   نتز قارار دادن  احادی در در س دانشاگاهی در رشاته    

عناوان  تواناد باه  افزارهای مارتبط مای  ها   نرمگترد. تهتۀ بستهغترحقوقی در این مقوله قرار می
 های درسی در این حوزه استفاده شود.تابمکمل ک
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تناساب   های حقوقی غتررسامی باه  اندازی برنامۀ آموزوتالو د ل  در زمتنۀ تد ین   راه
یا متناساب   -مانند زنان یا سالمندان  ... –پذیر های آستب یژه گر ههای مختیف جامعه بهگر ه

هاای  منظور الزام دستگاهق شود. بدینتواند از طرق مختیفی محقهای شغیی   صنفی میبا گر ه
رسانی به شهر ندان در مورد حقوق   تکالتف ایشاان   تعتاتن ضامان     مختیف اجرایی به اطالع

های مدنی برای ها، حمای  د ل  از نهادها   تشکلاجرا برای عدم اجرای این تکیتف در دستگاه
ای عامال مهمای در افازایش    ا رههای آموزشی رایگان   ارائۀ خدمات حقوقی مشا برگزاری د ره

سواد حقوقی در قالبی غتررسمی اس . همچنتن باا گساترو فناا ری اطالعاات   ارتباطاات        
های اطالعااتی کاه در آن مباحاق      استفادۀ ر زافز ن از فاای مجازی، طراحی   ساخ  پایگاه

وقی افاراد  هاای حقا  اطالعات حقوقی به زبانی ساده   ر ان توضت    تبتتن شاود   باه پرساش   
تواناد باه پشاتوانۀ امکاناات     صورت آنالین پاسخ داده شود نتز از جمیه اقداماتی اس  که مای به

 کنندۀ سواد حقوقی عموم گردد.د لتی، تأمتن
گتری از تجارب منظور گسترو سواد حقوقی در ایران پتشنهاد شد   با بهرهبا جمع آنچه به

برای آموزو دس  یافا  کاه ابعااد     -به شرح تصویر-یتوان به ارائۀ مدلی نهایسایر کشورها می
 های د ل    غترد لتی در این فرایند را در بربگترد.مختیف مشارک  بخش
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