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چکیده
حجم زياد قوانین و مقررات و پراکندگی آنها سالهاست که به معضلی در نظام حقوقی ما تبديل
شده است .شهروندان ،حقوقدانان و حتی تصمیمسازان با انبوهی از قوانین و مقرراتی مواجهند که
نهتنها ارتباط میان آنها مشخص نیست ،گاه از منسوخ شدن برخی نیز آگاهی ندارند .موضوع
ساماندهی به اين قوانین و مقررات با عنوان تنقیح ،چند سالی است در دستور کار قوای سهگانه
بهويژه قوای مقننه و مجريه قرار گرفته است .گسترش فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی و امکان
استفاده از خرد جمعی و تجربیات موفق جهانی در اين زمینه ،سبب شده است تا استفاده از اين
روش برای امر تنقیح بهعنوان يک پیشنهاد قابل بررسی باشد .اما پرسش کلیدی آن است که آيا
اساساً بهرهگیری از اين روش برای تنقیح قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ايران امکانپذير
است؟ با توجه به ابعاد و مراحل مختلف تنقیح ،خرد جمعی میتواند بخش مهمی از اين مراحل
ازجمله در شناسايی و پیشنهاد ساماندهی مطلوب نقشآفرينی نمايد ،لکن تقنین اين ساماندهی در
حوزه قوانین و مقررات ،براساس قانون اساسی نهتنها قابل واگذاری به خارج از ساختار مرجع
تقنین نیست ،که حتی نمیتوان مقنن را به تبعیت از نتیجه حاصل از خرد جمعی ملزم کرد.
واژگان کلیدی :تنقیح ،تدوين ،تقنین ،جمعسپاری ،خرد جمعی.
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مقدمه
قوانین و مقررات بهمثابه اصلیترين منابع نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران از اهمیت
بسیاری برخوردارند .در هرم قوانین نظام حقوقی کشور ما ،پس از قانون اساسی و سیاستهای
کلی ،قوانین عادی و مقررات هنجارهای حقوقی را مشخص میکنند .در حال حاضر و
براساس آخرين دادههای نمايهشده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ايران،1
بیش از  12هزار قانون ،بیش از  111هزار مقرره و بیش از  22هزار رأی در کشور وجود دارد
که تعیینکننده بايدها و نبايدهای الزامآور برای عموم افراد در کشورند و در صد سال اخیر به
تصويب رسیدهاند و عمده آنها همچنان نیز معتبرند.

تورم قوانین و مقررات جزو ذات نظامهای سیاسی – اداری مدرن است و در نظامهای

سیاسی  -اداری پیشامدرن چنین چیزی وجود نداشته است ،ازاينرو اين حجم بزرگ از قوانین
و مقررات که هر روز نیز به آن افزوده میشود ،نیازمند مديريت مستمر است (آقايی طوق،
 .)19 :1911از همین رو ،قوای سهگانه در سالهای اخیر در تالشاند تا هر کدام بهنحوی و
اخیراً با همکاری يکديگر ،به تنقیح قوانین و مقررات بپردازند.
سالهاست که روشهای استفاده از دانش جمعی در بررسی و تشخیص دادهها و اطالعات حجیم
از مهمترين راهکارهايی است که در بستر فناوریهای اطالعاتی بهکار میرود .تاکنون پروژههای
جمعسپاری تخصصی و غیرتخصصی و حتی تجاری و غیرتجاری مختلفی در جهان انجام گرفته
است .برای مثال پروژه ريکَپچا 2برای ديجیتالی کردن کتابهای قديمی ،گوگل ايمیج لِیبِلر 9برای
برچسبگذاری تصاوير گوگل دو مورد از معروفترين آنهاست که تقريباً هر کدام از ما حداقل بیش
از يک بار هنگام ورود به حساب کاربری در سايتهای مختلف ،در آنها مشارکت داشتهايم.
با توجه به ويژگیهای قوانین و مقررات و تجربههای جهانی در امر جمعسپاری ،بهنظر
میرسد استفاده از دانش و توان جمعی کارشناسان حقوق میتواند مسیر راحتتر و سريعتری
بهمنظور پیشبرد پروژه تنقیح قوانین و مقررات در کشور باشد .پیش از بررسی و طراحی مدل
اين فرايند جمعسپاری ،میبايست ابتدا ظرفیتهای قانونی آن را بررسی کرد و به اين پرسش
کلیدی پاسخ داد که آيا واگذاری امر تنقیح در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران ،به جمعی
از کارشناسان حقوقی از طريق فرايندهای جمعسپاری ،امکانپذير است؟ در صورت امکان،
رعايت چه الزامات قانونی بر جمعسپاری تنقیح قوانین و مقررات حاکم است؟
اين پرسشها ازاينرو کلیدی است که پیش از طراحی مدل موردنظر برای تنقیح قوانین و
مقررات و طرف زمان و هزينه جهت پیشبرد آن ،میبايست ابتدا از امکان انجام آن به لحاظ
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حقوقی اطمینان حاصل کرد تا در نهايت بنا به الزاماتی که برای آن در نظر گرفته شده است ،به
نتیجه برسد و قابل بهرهبرداری باشد.
نگارندگان در اين مقاله در تالشاند تا با روش مطالعاتی کتابخانهای ،با بررسی ويژگیها و
ابعاد جمعسپاری امور به افراد و آشنايی با آن ،ضمن شناخت دقیق چیستی تنقیح قوانین و
مقررات و سوابق آن در کشور ،امکان تحقق جمعسپاری تنقیح قوانین و مقررات را بررسی و
الزامات حاکم بر آن را تبیین کنند.
تاکنون پژوهشهای مختلفی در خصوصی تنقیح قوانین و مقررات از حیث شناخت دقیق
مفهوم و لزوم آن در نظام حقوقی کشور ما انجام گرفته است .همچنین پژوهشهايی در
خصوص مزيتها و ويژگیهای جمعسپاری در حوزههای مختلف و الزامات آن انجام پذيرفته،
لکن با وجود بررسیهای نگارندگان اين مقاله ،تا اين لحظه ،پژوهش مکتوبی در خصوص
جمعسپاری تنقیح قوانین و مقررات مشاهده نشده است.

 .1جمعسپاری

4

جمعسپاری که ترکیب معنايی دو واژه خرد جمعی 2و برونسپاری 1است (جوادی خسرقی،
 ،)1 :1912به معنای روشی از مشارکت در انجام فعالیتی است که طی آن ،مجموعهای از وظايف
کوچک میان تکتک افراد بهطور جداگانه از يک جمع بزرگ بهگونهای تقسیم میشود که قابل
جمع و کنار هم قرار گرفتن هستند .اين اقدام اغلب دارای منافع دوطرفهای ازجمله دريافت
حقالزحمه ،جايگاه اجتماعی و ...برای افراد است (.)Estellés-Arolas, 2012:9

 .1-1تعریف جمعسپاری
تعاريف ارائهشده برای جمعسپاری تفاوتهای جزئی با هم دارند .برای مثال جف هو در
يادداشت

Rise of crowdsourcing

در نشريه  ،WIREDجمعسپاری را روشی معرفی میکند که

طی آن فعالیتی انجام میگیرد که در شرايط سنتی توسط يک کارمند يا پیمانکار انجام میشد و
هماکنون به شبکه ناشناخته و اغلب بزرگی از افراد ،بهصورت فراخوان عمومی سپرده میشود.
لکن میتوان در تعريف جمعسپاری هشت شاخصه مشترک يافت (:)Estellés-Arolas, 2012:10
 .1تعريف روشنی از جمعیت وجود داشته باشد؛
 .2وظیفهای با هدف روشن وجود داشته باشد؛
 .9پاداش دريافتی توسط جمعیت روشن باشد؛
 .0جمعسپار بهروشنی مشخص و شناسايی شود؛
 .2منفعت و سودی که جمعسپار خواهد داشت ،بهروشنی مشخص شود؛
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 .1يک فرايند آنالين مشارکتی باشد؛
 .1از فراخوانی عمومی با وسعت متغیر استفاده شو؛
 .9در بستر اينترنت واقع شود.
به نظر نگارنده بخشی از تعريف که جمعسپاری را صرفاً منوط به فعالیتهای در بستر
اينترنت میداند ،بهنوعی استقرای ناقص است ،واال جمعسپاری در خارج از بستر اينترنت نیز
شايد دشوار ،اما امکانپذير است.
9

با اين حال ،گسترش وب  2و افزايش امکان تعامل کاربران با يکديگر و همچنین رشد
کاربران اينترنت ،شرکتهای مختلف را بر آن داشت تا با استفاده از بسترهای تعاملی با کاربران
در اين فضا ،با کنار هم قرار دادن توان فردی افراد ،به حل مسائل کالن بپردازند.

 .2-1نظارت بر عملکرد
يکی ديگر از مسائل مربوط به جمعسپاری در مواردی که اطمینان از صحت عملکرد
کاربران مورد انتظار طراح فرايند است ،راستیآزمايی و صحتسنجی وظايف واگذاریشده از
راههای مختلف است.
دانشنامه ويکیپديا 1از نمونههای موفق و معروف همین رويکرد در تولید محتوا در فضای
اينترنت است .در اين پلتفرم ،میتوانید برای يک عنوان صفحهای ايجاد يا اطالعات يک صفحه
را در هر لحظه ويرايش کنید و کاربران با توجه به جايگاهی که در ردهبندی اين دانشنامه
دارند ،بر عملکرد يکديگر نظارت میکنند.
نمونه ديگر آنکه شايد تاکنون بدون اطالع از اينکه در حال انجام چه کاری هستید و
بارها در آن مشارکت داشتهايد ،برچسب گذاری و دسته بندی تصاوير گوگل است .يکی از
مشکالتی که سايتهای مختلف بهمنظور حفظ امنیت خود با آن روبهرو هستند ،تشخیص
ربات های فعال در فضای مجازی است  .تاکنون راهکارهای مختلفی برای آن استفاده شده،
مانند وارد کردن کدهای امنیتی و تصاويری که فقط انسان ها قادر به تشخیص آن هستند.
گوگل از اين مشکل استفاده کرده و با آن تصاويری را شناسايی و بهمنظور سهولت در
جستوجو و تحلیل توسط میلیون ها کاربری که روزانه قصد ورود به سايتها را دارند،
دستهبندی میکند .همانگونهکه در تصوير  1مشاهده میکنید ،گوگل تعدادی تصوير را به
کاربر نمايش میدهد و از او میخواهد تصاويری را که شاخصهای در آنها مشترک است،
انتخاب کند  .گوگل از اين طريق تصاوير خود را دستهبندی می کند .راهکار گوگل برای
اطمینان از صحت اين تحلیل نیز ارائه همزمان به چند کاربر و طرح پرسشهای مشابه و در
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حالتهای پراکنده است تا درصد خطا را تا حد ممکن به صفر نزديک کند.

تصویر  -1نسخه  3ریکپچا ()google recaptcha v3

همچنین در نسخه ديگری از سیستم ريکپچا ،گوگل بهدنبال ديجیتال شدن کتابهای چاپشده
قديمی بود (رضايی .)2 :1912 ،رباتهای هوشمندی که قصد بازخوانی کتابهای قديمی و
ديجیتالی کردن واژگان چاپشده را بر عهده داشتند ،قادر به شناسايی برخی واژگان نبودند.
گوگل با ارائه اين واژگان به عموم مردم ،شناسايی و ديجیتالی کردن آنها را به کاربران اينترنت
واگذار کرد و برای راستیآزمايی اين اقدام کاربران ،در کنار واژه غیرقابل تشخیص واژه ديگری
را که برای گوگل قابل تشخیص بود ،ارائه میکرد تا براساس آن ،تشخیص کاربر را بررسی
کند .در تصوير  2مشاهده میکنید که واژه سمت چپ برای ديجیتال شدن و واژه سمت راست
با هدف راستیآزمايی به کاربر ارائه شده است .اين روش توانست کلمات را تا  11درصد
درست تشخیص دهد .طبق آمار تا سال  2111بیش از  001میلیون کلمه از اين طريق شناسايی
شده است

(.)Liu, 2016: 5
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تصوير  -2نسخه  2ريکپچا ()google recpatcha v2
با مشاهده موارد مذکور دريافتیم که جمعسپاری فعالیتی است که در دنیا در حوزههای
مختلف با روشهای متفاوتی در حال استفاده است .از طرفی افزايش تعداد کاربران اينترنت نیز
موجب افزايش انگیزه برای بهکارگیری اينگونه ابزارها جهت تسهیل امور میشود.
يکی از ترديدها در بهکارگیری خرد جمعی در تنقیح قوانین و مقررات ،دانش مورد نیاز اين
امر تخصصی است .پاسخ به اين مسئله در حوصله موضوع اين مقاله نیست ،لکن تجارب
جمعسپاری امور تخصصی مانند استفاده از خرد جمعی در ارتقای واکسنهای

HIV

و رفع

برخی چالشهای مرتبط جزو نمونههای موفق آنهاست (.)Day, 2018: 14
با توجه به جمیع نکات درمیيابیم که طراحی يک مدل جمعسپاری برای واگذاری انجام
يک فعالیت به جمعیتی از افراد نیازمند توجه به ابعاد مختلف آن فعالیت از جمله نحوه تقطیع
اقدامات کوچک و همچنین شیوه راستیآزمايی آن خواهد بود.

 .2تنقیح قوانین و مقررات
نتیجه استمرار قانونگذاری ،تصويب و وضع فزاينده انبوه قوانینی است که همهساله در
مجموعههای قانونی انباشته میشود .با اجرای قوانین جديد ،بسیاری از قوانین پیشین از حیطه
اجرا خارج میشوند و تأثیر و قابلیت استناد خود را در مناسبات جديد اجتماعی از دست
میدهند (فراهانی و بهادری جهرمی .)11 :1911 ،لکن مشکالت متعددی از جمله ناکارامدی
برخی قوانین و بهويژه تصويب قوانین پراکنده به مسئلهای بیناالذهانی تبديل شده است که
کمتر کسی آن را انکار میکند؛ اين تورم نظام حقوقی را بهحدی حجیم و پیچیده کرده که پیدا
کردن پاسخهای قانونی برای مسائل حقوقی دشوار شده است (آقايیطوق.)2 :1919 ،
طبق آخرين آمار از سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ايران به آدرس

qavanin.ir

که متعلق به معاونت حقوقی رياست جمهوری است ،تاکنون  12911قانون به تصويب مجالس
قانونگذاری و  111291مقرره به تصويب نهادهای مقررهگذار رسیده و  21111رأی نیز در مراجع
مختلف صادر شده است 11که عمده اين موارد برای عموم شهروندان الزماالجراست.
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برای حل اين مسئله و برطرف ساختن تأثیرات ناشی از آن ،دو تدبیر اساسی بايد مورد
توجه قرار گیرد :اول آنکه نظام تقنین از اين پس با رعايت اصول و استانداردهای خاصی و با
هدف جلوگیری از وقوع مشکالتی که اکنون با آنها مواجهیم ،به قانونگذاری بپردازد؛ دوم
آنکه از مجموعه قوانین و مقررات سابق کشور ابهامزدايی کرده ،آنها را قابل فهم کند و در
دسترس عموم قرار دهد و تورم و پیچیدگی آنها را رفع کند (انصاری.)11 :1911 ،
تنقیح قوانین و مقررات موجود راهکار کشور برای تدبیر دوم است که سالهاست جزو
برنامههای جدی قوای مختلف است؛ تا آنجا که در  22خردادماه  ،1991نمايندگان مجلس
شورای اسالمی با تصويب قانون «تدوين و تنقیح قوانین و مقررات کشور» مسئولیت تدوين و
تنقیح قوانین و مقررات کشور را به معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی واگذار کردند؛ لکن
تا به امروز همچنان يکی از مهمترين مشکالت نظام حقوقی ما تورم شديد قوانین پراکنده در
موضوعات مختلف است و همین مسئله نشاندهنده ضعف اين معاونت در سالهای اخیر در
انجام اين امر خطیر است .اين در حالی است که خردادماه  1919معاونان سه قوه نیز بهمنظور
انجام اين موضوع مهم تفاهمنامهای منعقد کردند و تاکنون جلسات مشترکی نیز میان ايشان
برگزار شده است.
ازآنجا که تورم و پیچیدگی قوانین و مقررات در يک نظام حقوقی آثار متعددی برای
شهروندان از جمله تحمیل هزينههای گزاف اداری ،دشوار شدن تصمیمگیری در مسائل
زندگی ،دامن زدن به نابرابری ،لطمه زدن به امنیت حقوقی را بهدنبال دارد (انصاری:1911 ،
 ،)111-11ازاينرو میتوان آن را از تکالیف دولت برشمرد .با اين حال آنگونه که در مقدمه
بیان شد ،ظهور فناوریهای نوين امکان بهرهگیری از خرد جمعی و توان عمومی نخبگان را
برای انجام امور فراهم کرده است و امر تنقیح که پس از سالها در کشور ما همچنان با
مشکالت بسیاری مواجه است نیز میتواند با بهرهگیری از اين فناوریها ،به شکلی کارامدتر و
سريعتر صورت پذيرد .لکن امکان واگذاری اين تکلیف دولت به ديگران و مباشرت خرد
جمعی در انجام اين فعالیت ،مسئلهای است که نیازمند بررسی در نظام حقوقی است ،چراکه
نتیجه اين بررسی بر نظام تقنین و نتیجه زندگی عموم مردم اثرگذار است ،ازاينرو رعايت
اصول حاکم بر آن و رعايت قوانین و مقررات مرتبط ،ضروری است .از طرفی تنقیح به معنای
عام که اغلب استفاده میشود نیز ترکیب دو مرحله تنقیح و تدوين آن قوانین تنقیح شده است.
در ادامه برای بررسی امکان واگذاری اين امر به خرد جمعی ،ابتدا با بیان معنای دقیق و
تفاوتهای تنقیح و تدوين ،به امکان واگذاری هر کدام از قوانین و مقررات میپردازيم ،چراکه
دو عامل مرجع وضع و هر مرحله از تنقیح میتوانند در امکان واگذاری اين امر مؤثر باشند.

فصلناهم دانش حقوق عم

ومي  /شماره 53

06

 .1-2تنقیح
تنقیح به معنای زدودن بدنه قوانین از زوائد و پلشتیهايی است که طی زمان بر آنها
عارض شده است (آقايی طوق .)111 :1911 ،تنقیح در واقع تشخیص دادن قانون حاکم در
درون يک مجموعه قانونی است (کاتوزيان .)111 :1991 ،در تنقیح به تشخیص قوانین و مواد
ناسخ و منسوخ ،روابط عموم و خصوص میان آنها و ...میپردازيم .البته برخی قائل به
برداشت شکلی از مفهوم تنقیح شده و آن را با «تدوين» به يک معنا دانستهاند که با نگاهی به
تعاريف ارائهشده مشخص میشود که منظور از «تنقیح» در بیان اين حقوقدانان ،گردآوری و
طبقهبندی قوانین و مقررات موجود است ،بهگونهای که استفادهکنندگان از آن بتوانند بهآسانی
قوانین و مقررات موردنظر خود را بیابند (پروين و همکاران .)11 :1911 ،در نتیجه میتوان
تنقیح را فرايند شناسايی و تشخیص روابط میان قوانین و مقررات و اجزای آنها با يکديگر و
با موضوع محوری آنها دانست .در نتیجه يافتن وضعیت يک موضوع در نظام حقوقی و
دسترسی عمومی و حتی حقوقدانان را به قوانین و مقررات حول آن تسهیل کرد .از همه مهمتر
حتی نظارت نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات مانند شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات
مجلس شورای اسالمی و مقررات دولتی ،ديوان عدالت اداری در نظارت بر مقررات دولتی و...
نیز میتواند دقیقتر اعمال شود؛ چراکه دسترسی اين نهادها به قوانین و مقررات تنقیحشده در
شناسايی تعارضات احتمالی راحتتر است و کیفیت و اتقان اين نظارت را ارتقا میبخشد.
همانگونهکه بیان شد ،آنچه در فرايند تنقیح رخ میدهد ،عملیات شناسايی و تشخیص
است و عمالً هیچ نوع اقدام جديدی از جنس قانونگذاری انجام نمیپذيرد و در نهايت حاصل
اين فرايند در قالب مجموعهای تنقیحی که قوانین و مقررات حول يک موضوع را صرفاً
گردآوری کرده يا مجموعهای تنقیحی که قوانین و مقررات مرتبط را با محوريت يک قانون
ذيل مواد آن گردآوری کرده ،يا هر مورد مشابه ديگری ،ارائه میشود.
نقطه مشترک همه اين فعالیتهای تنقیحی آن است که روابط بیانشده هرچند تشخیص
نسخ ضمنی يک ماده قانونی باشد ،فقط در حد يک نظر و پیشنهاد کارشناسانه است که توسط
گردآورنده ارائه میشود و میتواند از سوی ديگر اشخاص يا مراجع قانونی پذيرفته يا رد شود.
به همین سبب نتايج حاصل از اين فعالیتها صرفاً موجب تسهیل دسترسی اشخاص میشود.
برای مثال حتی اگر بیان شده باشد که ماده «الف» ،ماده «ب» در قانون ديگری را نسخ کرده
است ،لکن اين بیان صرفاً تشخیص نسخ ضمنی و ماهوی است و ماده «ب» همچنان معتبر و
قابل استناد در مراجع خواهد بود و هیچ مانعی در استناد به آن وجود ندارد ،مگر آنکه مرجع
موردنظر نیز به اين تشخیص دست يابد.
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در معنای خاص آن ،عملیاتی را که برای وارد کردن قوانین و مقررات تازهتصويب در
قوانین و مقررات اصالحشده يا نسخشده صورت میگیرد ،میتوان تنقیح نامید (انصاری،
 )11 :1911و نتیجه آن را مشاوره و نظر کارشناسی دانست که اعتبار خود را از اعتبار
کارشناسان متولی آن دريافت میکند و در نهايت و در بهترين حالت ممکن عرفاً میان
حقوقدانان میتواند معتبر شناخته شود.

 .1-1-2شیوه جمعسپاری تنقیح قوانین و مقررات
پیش از اين با جمعسپاری و نمونههايی از آن و همچنین چیستی تنقیح آشنا شديم .در اينجا
برخی شیوههای جمعسپاری قابل استفاده در تنقیح بررسی میشود .البته بايد دقت شود که اين
بخش صرفاً پیشنهادی با استفاده از برخی روشهای جمعسپاری از انواع روشهای قابل استفاده
در تنقیح است و بیشک روشهای بهکارگیری جمعسپاری در تنقیح محدود به اين موارد نیست
يا حتی بررسی روشهای مطلوب نیز نیازمند پژوهشی جداگانه و مفصل است.
همانگونهکه بیان شد ،در فرايند جمعسپاری فعالیتهايی در حجم وسیع ولی کوچک به
جمعیتی سپرده میشود و اين تقسیم بهگونهای بايد رخ دهد که نتیجه مشارکت جزئی هر کدام
از اشخاص در کنار يکديگر نتیجه قابل استفاده و معناداری داشته باشد .در اينجا و در اين
روش پیشنهاد آن است که اين جمعسپاری به جامعهای تخصصی از حقوقدانان واگذار شود.
تنقیح از دو مرحله شناسايی و تشخیص تشکیل شده است و در دو اليه تنقیح قوانین و
مقررات و تنقیح مواد و محتوای آنها صورت میپذيرد .در گام اول میبايست پايگاهی از
دادههای استاندارد قوانین و مقررات تهیه کرد .اصطالح استانداردسازی دادهها در اينجا
بدينمعناست که تفکیک قوانین و مقررات از يکديگر مشخص باشد ،همچنین فراداده11های آن
از جمله تاريخ و مرجع تصويب و دادههای مشابه مشخص و تفکیکشده و قابل شناسايی برای
رايانه باشد و متون قوانین و مقررات نیز تا حد ممکن ساختارمند و با رعايت نوع انتصابات آنها
به قوانین و مقررات و با يکديگر (مانند انتصاب يک تبصره به مادهای مشخص) در پايگاه داده
ذخیره شده باشند .استانداردسازی دادهها نیز میتواند از طريق جمعسپاری صورت پذيرد ،لکن
چون مقدمه تنقیح است ،شیوه انجام آن خارج از موضوع اين نگاشته است.
گام دوم شناسايی احتمالی قوانین و مقررات مرتبط يا مواد و محتواهای مرتبط بر بستر
دادههای استانداردشده مذکور است .در اين مرحله میتوان از روش برچسبزنی در
جمعسپاری استفاده کرد؛ يعنی در تنقیح قوانین و مقررات ،عنوان قانون يا مقرره و در تنقیح
متون آنها ،مواد يا بندهای محتوايی قوانین و مقررات به کاربران نشان داده شوند و از ايشان
خواسته شود که واژگان کلیدی مرتبط با آنها را بنويسند .البته بهکارگیری هوش مصنوعی
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برای پیشنهاد تعدادی واژه کلیدی با استفاده از ترکیب کلمات و عبارات عناوين و متون قوانین
و مقررات میتواند کار را برای کاربران تسهیل و البته در جمعآوری دادهها تدقیق کند .از
طرفی نمايش هر متن يا عنوان به بیش از يک نفر موجب افزايش کیفیت دادههای دريافتی
میشود ،چراکه وقتی چند نفر يک واژه کلیدی را انتخاب میکنند ،بیشک احتمال صحت آن
بیش از زمانی است که آن واژه فقط توسط يک نفر درج شده باشد .پس از آن با ايجاد شبکه
ارتباطی میان واژگان کلیدی درجشده میتوان دادههای قوانین و مقررات در پايگاه داده را
دستهبندی کرد .اين دستهبندی گاهی میتواند بخشی از تنقیح و گاهی مقدمه گام بعدی تنقیح
باشد .گام سوم که به عمل تشخیص منجر میشود ،ارائه عناوين قوانین و مقررات يا محتواهای
برچسبگذاریشده با بیشترين نزديکی (براساس تعداد و قرابت واژگان کلیدی شبکهشده)
بهصورت دو به دو به کاربران بهمنظور انتخاب نوع ارتباط میان آنها با استفاده از فرادادهها و
متون آنهاست .هرچه تعداد کاربرانی که رابطهای را بررسی میکنند افزايش يابد ،دقت و
صحت آن تشخیص قابل اتکاتر خواهد بود.
گام چهارم بررسی روابط در اليههای بعدی ارتباطات است .برای مثال اگر میان ماده «الف»
با ماده «ب» رابطهای برقرار است و میان ماده «ب» و ماده «ج» نیز رابطه ديگری برقرار است،
بسته به نوع رابطه که میتواند تخصیص ،نسخ و ...باشد ،ممکن است میان «الف» و «ج» نیز
رابطهای برقرار باشد که نیازمند بررسی است.
گامهای مذکور بیشک میتوانند دقیقتر و کاملتر شوند .چه از طريق تغییر (افزايش يا
کاهش يا جابهجايی) شیوههای مختلف جمعسپاری ،چه از طريق افزايش جامعه کاربران
مشارکتکننده و چه از طريق تدقیق هر مرحله با استفاده از ابزارهای مختلف مانند دادهکاوی
يا هوش مصنوعی؛ که البته هر مورد نیز میبايست متکی بر دانش حقوقی صورت پذيرد.

 .2-1-2واگذاری تنقیح قوانین
قانون در معنای عام تمامی بايدها و نبايدهايی حاکم بر يک نظام حقوقی حاکم را شامل
میشود .لکن در اينجا مقصود ما از قانون ،معنای خاص آن يعنی قوانین عادی است .قوانین
عادی در هرم قوانین نظام حقوقی کشور ما به قوانینی گفته میشود که به تصويب مجلس
شورای اسالمی میرسند و فرايندهای تعیینشده مطابق قانون اساسی برای آن طی میشود تا
به قانون تبديل شود .البته در اينکه مصوبات شوراهای عالی انقالب فرهنگی و فضای مجازی
نیز قانون عادی تلقی میشوند ،در میان حقوقدانان اختالف است .در خصوص جايگاه حقوقی
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی بهگونهای است که برخی آنها را بهسبب تخصصی
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بودن مافوق قوانین عادی دانسته و معتقدند که مجلس شورای اسالمی نیز بايد از آنها تبعیت
کند (ملکافضلی129 :1991 ،؛ نورايی19 :1912 ،؛ بنايی اسکويی ،)199 :1910 ،برخی آنها را
بهسبب عدم تصريح به شورای مذکور در قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی میدانند (شريف،
 )229 :1990و عدهای نیز قائل به تفصیل در مصوبات مختلف اين شورا هستند و میان
مصوباتی که جايگاه سیاستگذاری دارند با مصوباتی که جايگاه مقررهگذاری دارند يا مصوباتی
که به تأيید رهبری رسیده و مصوباتی که به تأيید ايشان نرسیدهاند ،تفکیک قائل شدهاند
(هدايتنیا و گنجی19 :1991 ،؛ رهپیک19 :1919 ،؛ درويشوند و همکاران29 :1911 ،؛
میرمحمدی و همکاران.)11 :1912 ،
از طرف ديگر تصمیمگیری و تعیین وضعیت مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز
مشابه جايگاه شورای عالی انقالب فرهنگی امری دشوار است .لکن در حکم انتصاب اعضای
جديد آن در سال  ،1910صالحیتهای مختلف از سیاستگذاری تا قانونگذاری و مقررهگذاری
در آن ذکر شده است .لکن در اين نوشتار نظر آن دسته از حقوقدانانی را که مصوبات اين
مراجع را در حدود صالحیت ايشان بسته به نوع تصويب ،قانون يا مقرره میدانند ،مدنظر قرار
میدهیم.
فرايند تنقیح در مجلس شورای اسالمی در سالهای اخیر و همچنین با توجه به قانون تدوين
و تنقیح قوانین کشور که مسئولیت آن را به معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی سپرده است
نیز شاهد اين مدعاست که امر تنقیح بهعنوان امر تخصصی و کارشناسانه جزو وظايف مستقیم
نمايندگان مجلس شورای اسالمی نیست ،چراکه نیازمند دانش و تخصصی مورد نیاز است .در
اين سالها نیز اين فعالیت در نهادهای متولی امر تنقیح با همکاری کارشناسان صورت میپذيرفته
و حتی نمايندگان مجلس نیز در جايگاه نمايندگی خود دخالتی در اين مرحله نداشتهاند .از طرفی
بهنظر میرسد معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی نیز که متولی اين امر بوده است ،از حیث
کانونیترين نقطه مرتبط با موضوع و نزديکترين نهاد بهمنظور تبديل نتايج اين فعالیت به تدوين
قوانین منقح ،نهاد منتخب قانونگذار بوده است و نهتنها همانگونهکه در حال حاضر از نظرهای
کارشناسان و متخصصان در جايگاه مشورت بهره میبرد ،که از خرد جمعی نیز میتواند در اين
زمینه استفاده کند و مانعی برای استفاده از اين نظرها برای ارائه در اين معاونت يا نهادهای متولی
در مجموعههای تقنینی ديگر ،وجود ندارد.
با توجه به جمیع نکات مربوط به ماهیت تنقیح در معنای خاص و آنچه در فرايند اين
تنقیح در حال حاضر در حال وقوع است و آنچه از آن انتظار داريم ،برای بهرهگیری از خرد
جمعی از طريق جمعسپاری تنقیح (به معنای خاص) قوانین مانعی وجود ندارد ،چراکه نتايج
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اين خرد جمعی بهعنوان يک نظر مشورتی بهکار میرود و مانعی برای دريافت نظرهای
مشورتی در اين مرحله از فرايند وجود ندارد.

 .2-1-3واگذاری تنقیح مقررات
منظور از مقررات ،مصوبات نهادهای مادون مجلس شورای اسالمی در حدود صالحیت
ايشان است .هیأت دولت ،سازمانهای تنظیم مقررات ،شوراهای اسالمی محلی و صنفی و ...که
بهجز استثنائاتی ،مابقی در حدود صالحیت نظارت ديوان عدالت اداری خواهند بود ،نظام
قواعد حقوقی مادون قوانین عادی را تشکیل میدهند.
همانگونهکه بیان شد ،برخی مصوبات شوراهای عالی انقالب فرهنگی و فضای مجازی را
نیز کالً يا در مواردی مادون قوانین عادی میدانند که در اين صورت نیز اين مصوبات جزو
ديگر مقررات يا در موضوع کنونی مشابه مقررات بهحساب میآيند.
بهنظر میرسد با توجه به ويژگی ذاتی امر تنقیح به معنای خاص آن که فعالیتی کارشناسانه
و مشورتی است ،تنقیح مقررات نیز مانند تنقیح قوانین و مقررات نهتنها قابل واگذاری است که
حتی در وضعیت کنونی نیز بهسبب تخصصی بودن ،مانند قوانین ،اصوالً از عهده متولیان امر
آنها که صالحیت تصويب اين مقررات را بر عهده دارند ،خارج است.
نبود قوانین و مقررات محدودکننده و همچنین بنا به قیاس اولويت ،میتوان دريافت که
واگذاری تنقیح مقررات به خرد جمعی و بهرهگیری از جمعسپاری اين فعالیت بدون هیچ نوع
محدوديتی به لحاظ حقوقی امکانپذير است.

 .2-2تدوین
برخی معتقدند که میتوان تنقیح را مديريت در گذشته و تدوين را مديريت در آينده
قوانین و مقررات دانست (شفیعی .)121 :1991 ،تدوين نگاهی رو به جلو دارد و عبارت است
از چاپ و انتشار منظم اين قوانین تنقیحشده؛ پس بهنظر میرسد میتوان در فارسی لفظ تدوين
را بهمنزله معادل مناسبی برای کديفیکاسیون بهکار برد (آقايی طوق.)111-111 :1911 ،
بیشتر حقوقدانان متخصص اين حوزه در متأخر بودن تدوين بر تنقیح اختالفی ندارند ،لکن
برخی حقوقدانان معتقدند که بهعلت خلطهای صورتگرفته ،کديفیکاسیون هر دو معنا را
بههمراه دارد و در ترجمه کديفیکاسیون به گردآوری يا تدوين بايد مشخص کرد که کدام نوع
تدوين مدنظر است :تدوين به معنای وضع قانون يا تدوين به معنای گردآوری قوانین
(انصاری.)11 :1911 ،

با بررسی نظرها میتوان نتیجه گرفت که تدوين در دو معنای تدوين – گردآوری به
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معنای گردآوری صِرف قوانین و تدوين  -اصالح 19به معنای گردآوری قوانین موجود با اعمال
تغییرات کمابیش مهم بر آنها استفاده شده است که میتوان اولی را بهعلت عدم تغییر در
قوانین بهعنوان تدوين اداری يا اجرايی نامید و دومی را بهعلت دست بردن در قوانین موجود،
در زمرهياعمال حقوقی و هنجاری قرار داد ،که طبیعتاً بايد به تصويب مجلس برسد (انصاری،
 .)110 :1911البته برخی تدوين را به معنايی عامتر نیز بهکار بردهاند؛ آنگونه که معتقدند تنقیح
تنها بخشی از برنامه بزرگتری است به نام تدوين و معتقدند که مجموعههای متالئمی که
تنقیح میشوند ،در فرايند تدوين بايد جايگزين تمامی قوانین و مقررات قبلی شوند و استناد
معتبر تنها از طريق آنها صورت گیرد (آقايی طوق.)111 :1911 ،
با بررسی مجموع نظرهای مذکور درمیيابیم که تدوين قوانین و مقررات گاه ممکن است
صرفاً با هدف تجمیع قوانین و مقررات حول موضوعی مشخص و واحد صورت پذيرد و گاه
شناسايی و حذف موارد نسخشده ،تشخیص موارد عام و خاص و موارد مشابه نیز در میان اين

قوانین و مقررات در فرايند تدوين مورد توجه قرار میگیرند .نوع اول که همان تدوين –

گردآوری است ،هیچ جنبه هنجاری و حقوقی ندارد و به همین دلیل نیازمند طی فرايندهای
شکلی تقنین نیست ،لکن نوع دوم که همان تدوين – اصالح است ،همانگونهکه پیشتر نیز بیان

شد ،به اين علت که در قوانین و مقررات تغییری ايجاد میکند ،عملی حقوقی و هنجاری و
نیازمند طی فرايندهای تقنینی است.
بهنظر میرسید تدوين  -گردآوری قوانین و مقررات را بتوان صرفاً ارائه نتايج گردآوری
صورتگرفته در مرحله تنقیح دانست که تفاوت چندانی نیز با تنقیح ندارد و به باور برخی
حتی در بخش خصوصی نیز قابل انجام است (انصاری )110 :1911 ،و نیازی به تقنین ندارد؛

ازاينرو شرايط تنقیح بر آن حاکم است .لکن در خصوص تدوين – اصالح که نیازمند طی
فرايندهای تقنینی است ،شرايط میتواند متفاوت باشد .در ادامه واژه تدوين در معنای خاص
تدوين – اصالح مدنظر نگارندگان قرار گرفته است.

 .1-2-2شیوه جمعسپاری تدوین قوانین و مقررات
آنگونه که تاکنون بیان شد ،تدوين به معنای ارائه نتايج قوانینِ تنقیحشده و اعمال نتايج آن
از جمله نسخ ،تخصیص و ...توسط مرجع صالحیتدار است .جمعسپاری اين مرحله عمالً به
معنای بررسی و تأيید نهايی تنقیحهای انجامپذيرفته است.
تنقیح قوانین و مقررات يا محتوای آنها که پیش از اين يکی از روشهای انجام آن بیان
شد ،در نهايت به گزارههای مشخصی از چگونگی وضعیت يک قانون ،مقرره ،ماده ،تبصره يا
بندی از محتوای آنها با يکديگر يا بهتنهايی منجر میشود .جمعسپاری در تدوين میتواند
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نظارت نهايی و صحتسنجی همین گزارهها و وضعیتهای نهايی آنها باشد ،لکن به شکلی
که تأيیديه نهايی تلقی شده و نتايج آن در نظام حقوقی و بر قوانین و مقررات اعمال شود.
شیوه انجام آن نیز میتواند اينگونه باشد که عنوان قانون يا مقرره و يا متن ماده ،تبصره و
يا بندی از محتوای آنها که بر يکديگر اثر گذاشتهاند ،همراه با وضعیت و اثری که مترتب شده
است ،به افراد نمايش داده شده و صحت آن بررسی شود .طبیعی است که تکرار هرچه بیشتر
افرادی که يک مورد را بررسی میکنند ،بر دقت آن میافزايد.

 .2-2-2واگذاری تدوین قوانین
همانگونهکه بیان شد ،تدوين قوانینِ منقحشده بهنوعی يک امر قانونگذاری است که پس از
انجام فعالیت تنقیح در مرحله اول ،مقنن نتايج بهدستآمده را در قالب قوانین جامع يا موارد
مشابه ضمن بیاعتبار کردن قوانین مرتبط سابق ،به تصويب میرساند .اين موضوع از اين حیث
که وضع قانون در نظام حقوقی را بهدنبال دارد ،نیازمند بررسی صالحیت واضع و لزوم
مباشرت يا عدم لزوم آن است.
در خصوص امکان واگذاری امر تدوين قوانین توسط مجلس شورای اسالمی به خرد
جمعی ،با توجه به اهمیت ويژه امر قانونگذاری و اينکه امر تدوين با تعريفی که از آن ارائه
شد ،قانونگذاری است ،ازاينرو میتوان اصل  92قانون اساسی را ،که قانونگذاری را قائم به
شخص و با مباشرت نمايندگان دانسته و ايشان را از تفويض اين اختیار به ديگران منع کرده
است ،مانع مهمی در مقابل اين امر دانست .البته برخی با ترديد در مبانی اصل مذکور معتقدند
که تنها مبنای اين اصل برتری قانون اساسی است و با توجه به تجربههای جهانی از جمله
قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه که در واقعیت به آن عمل نمیشود ،بهتر است شورای
نگهبان نیز تفسیر مدرنتری از اين اصل ارائه دهد تا موجب رشد دولت اداری مدرن شود
(کدخدايی و آقايی طوق .)11-11 :1911 ،لکن رويه کنونی شورای نگهبان و همچنین
صراحت اصل مذکور در حال حاضر بر عدم امکان واگذاری اين امر به خرد جمعی داللت
دارند .حتی در بیان استثنائات در ادامه اصل مذکور نیز ،مجلس شورای اسالمی را در واگذاری
اين اختیار هم به لحاظ ماهوی و حدود موضوعات و هم به لحاظ شکلی و نهادهای قابل
واگذاری محدود کرده است .در نتیجه میتوان دريافت که مجلس شورای اسالمی نمیتواند
تدوين قوانین را به خرد جمعی واگذار کند .بدينمعنا که خرد جمعی در امر تنقیح صرفاً در
مقام مشورت به معاونت قوانین مجلس و نمايندگان مجلس شورای اسالمی قابل دريافت است
و حتی با اراده مجلس برای الزامی کردن توجه به نتايج تنقیح صورتپذيرفته ،امکان اين
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واگذاری بهسبب تعارض با اصل  92قانون اساسی امکانپذير نیست.
در خصوص مصوبات شوراهای عالی انقالب فرهنگی و فضای مجازی نیز در خصوص
مصوباتی از ايشان که مافوق يا همرده قوانین عادی هستند ،به اين علت که صالحیت شورا از
رهبری اخذ شده است ،فقط با احکام رهبری نیز امکان اين واگذاری و بهرهگیری از خرد
جمعی فراهم میشود و در خصوص مصوباتی که مادون قوانین عادی تعريف میشوند ،شرايط
ايشان مانند ديگر مقررات خواهد بود.

 .3-2-2واگذاری تدوین مقررات
در خصوص تدوين مقررات تنقیحشده توسط فرايندهای جمعسپاریشده ،فارغ از نتايج و
کارکرد مثبت يا منفی آن ،بايد دقت کرد که اوالً با توجه به جايگاه و اهمیت خاص
مقررهگذاری که با حقوق عامه مردم در ارتباط است ،اعطای صالحیت قانونگذار به يک نهاد
در وضع مقرره ذاتاً در صالحیت همان نهاد مذکور است و حساسیت قانونگذار اساسی در
اصل  199در تعیین حدود صالحیت واگذاری شاهدی بر اين مدعاست .صدر اين اصل بر
امکان مأمور کردن هیأت وزيران يا وزيری برای تدوين آيیننامههای اجرايی تأکید دارد،
ازاينرو تفويض امر مقررهگذاری به خرد جمعی نیز در نظام حقوقی جمهوری اسالمی مانند
قانونگذاری امری ناممکن خواهد بود.
با توجه به نظر برخی که مصوبات شوراهای عالی فرهنگی و فضای مجازی را کالً يا در
مواردی مادون مصوبات مجلس شورای اسالمی میدانستند نیز بهنظر میرسد در اينجا صرفاً
احکام رهبری میتواند در خصوص تدوين آنها و شرايط و فرايندهای آن ،تصمیم اتخاذ کند.
ازاينرو جمعسپاری و بهرهگیری از خرد جمعی در اين مورد فقط با احکام رهبری امکانپذير
خواهد بود.

نتیجه
دانستیم که توسعه فناوریهای نوين ابزارهايی را برای تسهیل امور در اختیار ما قرار
میدهد .تنقیح قوانین و مقررات بهعنوان يکی از پیچیدهترين فعالیتها ،از چالشهايی است که
حل آن نیاز اساسی نظام حقوقی امروز ماست .يکی از پیشنهادها برای حل اين چالش،
بهرهگیری از خرد جمعی از طريق جمعسپاری اين امر است .با توجه به تأثیرات اتخاذ
تصمیمات اينچنینی بر نظام حقوقی ما ،بررسی امکان بهرهگیری از اين ابزار در نظام حقوقی و
براساس اصول حاکم بر آن از الزامات هر تصمیمگیری در اين حوزه است .با بررسی
ويژگیهای تنقیح و آثار آن در حدود قوانین و مقررات دريافتیم که:
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 .1تنقیح را میبايست در دو مرحله تنقیح (به معنای خاص) و تدوين تفکیک کرد و برای
هر کدام تفاوتها و شرايطی قائل بود.
 .2تنقیح به معنای خاص يعنی بررسی و شناسايی قوانین معتبر از نامعتبر و نسبت اين
قوانین و مواد آنها با يکديگر از طريق تشخیص ناسخ و منسوخها ،عام و خاصها و. ...
 .9تدوين که خاصه در معنای تدوين به معنای انتشار قوانین و مقررات و مواد مرتبط
گردآوریشده در کنار يکديگر در قالب قوانین جامع يا امثالهم است .تدوين میتواند صرفاً
«تدوين – گردآوری» باشد و بدون حذف و اصالح قوانین و مقررات نامعتبر و عام و خاص

صورتپذير يا «تدوين – اصالح» بوده و با اعمال موارد تنقیحی شناسايی شده باشد .در حالت
اول صرفاً جنبه پیشنهادی و مشابه همان تنقیح دارد ،لکن در حالت دوم بهعنوان قانونی جامع،
قوانین سابق را نسخ میکند و جايگزين میشود.
 .0ازآنجا که تنقیح قوانین و مقررات و تدوين  -گردآوری صرفاً فعالیت و اقدامی
کارشناسانه است ،واگذاری آن به ديگران ممنوعیتی ندارد و در بخش خصوصی نیز قابل انجام
است .حتی در حال حاضر نیز نهادهای متولی امر از نظرهای کارشناسان و متخصصانی غیر از
واضعان قوانین و مقررات برای اين موضوع بهره میبرند که با توجه به وضعیت تخصصی آن،
امری طبیعی است .در نتیجه نتیجه جمعسپاری ناشی از آن صرفاً در مقام مشورت برای نهاد
متولی است و هیچ الزامی برای ايشان ايجاد نمیکند.

 .2با توجه به اينکه تدوين  -اصالح که معنای خاص مدنظر نگارندگان در اين نوشته از

تدوين نیز بوده است ،بهنوعی قانونگذاری تلقی میشود ،نیازمند صالحیت قانونی برای انجام
آن است و نمیتوان آن را مستقیماً به ديگری واگذار کرد ،مگر با مجوز قانونی.
 .1از آنجا که واگذاری تدوين قوانین نیازمند مجوز واگذاری تقنین در مجلس شورای
اسالمی است و با توجه به ممنوعیت اصل  92قانون اساسی بر تفويض اين اختیار توسط
نمايندگان مجلس به ديگری مگر در موارد خاص مذکور ذيل اين اصل ،امکان واگذاری تدوين
قوانین تنقیحشده به خرد جمعی وجود ندارد.
 .1در خصوص واگذاری تدوين مقررات نیز دريافتیم که با توجه به اصل حاکمیت قانون
که وضع هر قانون يا مقررهای را نیازمند داشتن صالحیت آن میداند و همچنین تصريح
قانونگذار در موارد متعدد بر صالحیت نهادهای مقررهگذار و لزوم تفسیر مضیق اين موضوع
بهسبب حراست از حقوق عامه ،امکان استفاده از خرد جمعی در تدوين مقررات نیز نیازمند
تصمیم و تصويب نهاد صادرکننده صالحیت وضع مقرره است و ازآنجا که قانون اساسی
بهصراحت نهادهای دارای صالحیت مقررهگذاری را تعیین کرده است ،ازاينرو امکان
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بهرهبرداری از خرد جمعی و جمعسپاری در تدوين مقررات تنقیحشده نیز فراهم نیست.
 .9مصوبات شوراهای عالی فرهنگی و فضای مجازی به اعتقاد برخی مافوق قوانین عادی
و به اعتقاد برخی مادون اين قوانین است .علی ای حال در هر دو فرض در امر تنقیح (به
معنای خاص) محدوديتی ندارند ،لکن در امر تدوين تابع شرايط و تصمیماتی است که نهاد و
احکام رهبری ،که به ايشان صالحیت تقنینی اعطا کرده است ،برای آن اتخاذ میکنند.
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پیشنهادها
با بررسی نتايج مذکور و حاصل پژوهش حاضر با پذيرش امکان عملی بهرهگیری از خرد
جمعی نخبگان در امر تنقیح و با توجه به اصول حاکم بر آن که حدود و ممنوعیتهای مربوط
به آن را تعیین کرده است ،پیشنهاد میشود:
اگر مجلس شورای اسالمی يا هر نهاد تقنینی يا حتی خصوصی قصد بهرهبرداری از خرد
جمعی در تنقیح و تدوين قوانین و مقررات را داشته باشد ،میتواند امر شناسايی و بررسی

اولیه (تنقیح) و جمعبندی و تدوين (تدوين – گردآوری) آن نتايج را تا پیش از تصويب به
خرد جمعی بسپرد و بهعنوان پیشنهاد در اختیار مقنن قرار دهد و ايشان در صورت تمايل به
تصويب و تبديل آن به قانون يا مقرره مبادرت ورزند.
در نهايت البته پیشنهاد میشود بهرهگیری از خرد جمعی در تنقیح (به معنای خاص) در
قوانین و مقررات متحداً با تصمیم مجلس شورای اسالمی و ضمن بررسی فرايند و مدل اين
جمعسپاری صورت پذيرد و نهادهای متولی نیز در فرايندی مشخص به اعمال نتايج نهايی پس
از بررسی کارشناسی در مسیرهای قانونی اقدام کنند.
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2- Recaptcha.net.
9- Google Image Labeler.
0- Crowdsourcing.
2- Wisdom of crowd.
1- Outsourcing.
1- Jeff Howe, 2006.01.06, in (www.wired.com/2006/06/crowds).
9- Web 2.0.
1- Wikipedia.org.

 -11آخرين مراجعه 1 :بهمنماه  1911ساعت  .11:11آمار بیانشده صرفاً آماری است که از طريق سامانه مذکور
قابل دسترسی است ،لکن بسیار بیشتر از اين آمار تخمین زده میشود.
11- Metadata.
12- Codification-compilation.
19- Codification-modification.
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