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 دهیچک
 ليما تبد یدر نظام حقوق یعضلهاست که به مها سالآن یو مقررات و پراکندگ نیقوان زيادحجم 

مواجهند که  یو مقررات نیاز قوان یبا انبوه سازانمیتصم ی. شهروندان، حقوقدانان و حتده استش
. موضوع دندارن یآگاه زین یگاه از منسوخ شدن برخ ،ستیها مشخص نآن انیارتباط م تنهانه

گانه سه یاست در دستور کار قوا یچند سال ح،یو مقررات با عنوان تنق نیقوان نيبه ا یسامانده
و امکان  یو اطالعات یارتباط یهایاست. گسترش فناور قرار گرفته هيمقننه و مجر ایقو ويژهبه

 نيتا استفاده از ا شده است سبب، زمینه نيدر ا یموفق جهان اتیو تجرب یاستفاده از خرد جمع
 ايآن است که آ یدید. اما پرسش کلباش یقابل بررس شنهادیپ کيعنوان به حیامر تنق یروش برا

 ريپذامکان رانيا یاسالم یو مقررات جمهور نیقوان حیتنق یروش برا نياز ا یریگبهره اساساً
 احلمر نياز ا یبخش مهم تواندیم یجمعخرد  ح،یبه ابعاد و مراحل مختلف تنق با توجهاست؟ 
در  یسامانده نيا نیلکن تقن ،ديمان ینيآفرمطلوب نقش یسامانده شنهادیو پ يیدر شناساازجمله 

به خارج از ساختار مرجع  یقابل واگذار تنهانه یو مقررات، براساس قانون اساس نیحوزه قوان
  .دملزم کر یحاصل از خرد جمع جهیاز نت تیمقنن را به تبع توانینم یکه حت ست،ین نیتقن
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 مقدمه
ترين منابع نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران از اهمیت اصلی مثابهبهقوانین و مقررات 

های بسیاری برخوردارند. در هرم قوانین نظام حقوقی کشور ما، پس از قانون اساسی و سیاست
حاضر و  در حالنند. ککلی، قوانین عادی و مقررات هنجارهای حقوقی را مشخص می

، 1شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ايرانهای نمايهرين دادهبراساس آخ
هزار رأی در کشور وجود دارد  22هزار مقرره و بیش از  111هزار قانون، بیش از  12بیش از 
آور برای عموم افراد در کشورند و در صد سال اخیر به کننده بايدها و نبايدهای الزامکه تعیین

 ها همچنان نیز معتبرند.اند و عمده آندهتصويب رسی
های اداری مدرن است و در نظام –های سیاسی تورم قوانین و مقررات جزو ذات نظام

اين حجم بزرگ از قوانین رو ازاين، نداشته استاداری پیشامدرن چنین چیزی وجود  -سیاسی 
مستمر است )آقايی طوق، نیازمند مديريت  ،شودو مقررات که هر روز نیز به آن افزوده می

نحوی و به هر کدامتا  اندتالشهای اخیر در گانه در سال(. از همین رو، قوای سه19: 1911
 با همکاری يکديگر، به تنقیح قوانین و مقررات بپردازند. اخیراً

ها و اطالعات حجیم جمعی در بررسی و تشخیص داده شهای استفاده از دانهاست که روشسال
های . تاکنون پروژهرودکار میبههای اطالعاتی رين راهکارهايی است که در بستر فناوریتاز مهم

ه گرفتسپاری تخصصی و غیرتخصصی و حتی تجاری و غیرتجاری مختلفی در جهان انجام جمع
برای  9های قديمی، گوگل ايمیج لِیبِلربرای ديجیتالی کردن کتاب 2. برای مثال پروژه ريکَپچااست

از ما حداقل بیش  هر کدام تقريباًهاست که آن ترينمعروفذاری تصاوير گوگل دو مورد از گبرچسب
 .ايمها مشارکت داشتههای مختلف، در آناز يک بار هنگام ورود به حساب کاربری در سايت

 نظربهسپاری، های جهانی در امر جمعهای قوانین و مقررات و تجربهبه ويژگی با توجه
ی ترتر و سريعتواند مسیر راحتجمعی کارشناسان حقوق می نده از دانش و توارسد استفامی
پیشبرد پروژه تنقیح قوانین و مقررات در کشور باشد. پیش از بررسی و طراحی مدل منظور به

و به اين پرسش کرد های قانونی آن را بررسی بايست ابتدا ظرفیتسپاری، میجمعفرايند اين 
آيا واگذاری امر تنقیح در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران، به جمعی کلیدی پاسخ داد که 

پذير است؟ در صورت امکان، سپاری، امکانجمعفرايندهای حقوقی از طريق  ناز کارشناسا
 سپاری تنقیح قوانین و مقررات حاکم است؟رعايت چه الزامات قانونی بر جمع

برای تنقیح قوانین و  موردنظراحی مدل کلیدی است که پیش از طر رونيازاها اين پرسش
بايست ابتدا از امکان انجام آن به لحاظ رد آن، میبمقررات و طرف زمان و هزينه جهت پیش
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به است، شده  نهايت بنا به الزاماتی که برای آن در نظر گرفته تا درکرد حقوقی اطمینان حاصل 
 برداری باشد.نتیجه برسد و قابل بهره

ها و ای، با بررسی ويژگیتا با روش مطالعاتی کتابخانه اندتالشين مقاله در نگارندگان در ا
سپاری امور به افراد و آشنايی با آن، ضمن شناخت دقیق چیستی تنقیح قوانین و ابعاد جمع

سپاری تنقیح قوانین و مقررات را بررسی و مقررات و سوابق آن در کشور، امکان تحقق جمع
 .کنندا تبیین الزامات حاکم بر آن ر

شناخت دقیق حیث های مختلفی در خصوصی تنقیح قوانین و مقررات از تاکنون پژوهش
هايی در . همچنین پژوهشه استگرفتمفهوم و لزوم آن در نظام حقوقی کشور ما انجام 

، های مختلف و الزامات آن انجام پذيرفتهسپاری در حوزههای جمعها و ويژگیخصوص مزيت
های نگارندگان اين مقاله، تا اين لحظه، پژوهش مکتوبی در خصوص بررسیبا وجود لکن 
 .نشده استسپاری تنقیح قوانین و مقررات مشاهده جمع

 4سپاری. جمع1
است )جوادی خسرقی،  1سپاریو برون 2جمعی دسپاری که ترکیب معنايی دو واژه خرجمع

ای از وظايف ست که طی آن، مجموعهبه معنای روشی از مشارکت در انجام فعالیتی ا ،(1: 1912
شود که قابل ای تقسیم میگونهجداگانه از يک جمع بزرگ به طوربهتک افراد کوچک میان تک

ای ازجمله دريافت دارای منافع دوطرفهاغلب جمع و کنار هم قرار گرفتن هستند. اين اقدام 
 (.Estellés-Arolas, 2012:9الزحمه، جايگاه اجتماعی و... برای افراد است )حق

 سپاری. تعریف جمع1-1
هم دارند. برای مثال جف هو در  های جزئی باسپاری تفاوتبرای جمع شدهارائهتعاريف 

کند که سپاری را روشی معرفی می، جمعWIREDدر نشريه  Rise of crowdsourcingيادداشت 
شد و يا پیمانکار انجام میکه در شرايط سنتی توسط يک کارمند گیرد میطی آن فعالیتی انجام 

 1.شودصورت فراخوان عمومی سپرده میبهبزرگی از افراد، اغلب اکنون به شبکه ناشناخته و هم
 (:Estellés-Arolas, 2012:10شاخصه مشترک يافت )هشت سپاری توان در تعريف جمعلکن می

 ؛. تعريف روشنی از جمعیت وجود داشته باشد1
 ؛وجود داشته باشد ای با هدف روشن. وظیفه2
 ؛. پاداش دريافتی توسط جمعیت روشن باشد9
 ؛مشخص و شناسايی شود یروشنبهسپار . جمع0
 ؛مشخص شود یروشنبهسپار خواهد داشت، . منفعت و سودی که جمع2
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 ؛آنالين مشارکتی باشدفرايند . يک 1
 ؛. از فراخوانی عمومی با وسعت متغیر استفاده شو1
 واقع شود. . در بستر اينترنت9

های در بستر منوط به فعالیت صرفاًسپاری را به نظر نگارنده بخشی از تعريف که جمع
سپاری در خارج از بستر اينترنت نیز جمع االاستقرای ناقص است، و ینوعبه ،دانداينترنت می

 پذير است.شايد دشوار، اما امکان
ران با يکديگر و همچنین رشد و افزايش امکان تعامل کارب 29با اين حال، گسترش وب 

های مختلف را بر آن داشت تا با استفاده از بسترهای تعاملی با کاربران کاربران اينترنت، شرکت
 در اين فضا، با کنار هم قرار دادن توان فردی افراد، به حل مسائل کالن بپردازند.

 . نظارت بر عملکرد1-2
اردی که اطمینان از صحت عملکرد سپاری در مويکی ديگر از مسائل مربوط به جمع

شده از واگذاریسنجی وظايف آزمايی و صحتاست، راستیفرايند کاربران مورد انتظار طراح 
 های مختلف است.راه

های موفق و معروف همین رويکرد در تولید محتوا در فضای از نمونه 1ايپدیکيودانشنامه 
ای ايجاد يا اطالعات يک صفحه ک عنوان صفحهتوانید برای ياينترنت است. در اين پلتفرم، می

بندی اين دانشنامه به جايگاهی که در رده با توجهرا در هر لحظه ويرايش کنید و کاربران 
 کنند.بر عملکرد يکديگر نظارت می ،دارند

 و شايد تاکنون بدون اطالع از اينکه در حال انجام چه کاری هستید آنکهديگر  نمونه
بندی تصاوير گوگل است. يکی از گذاری و دستهايد، برچسبرکت داشتهبارها در آن مشا

تشخیص  ،رو هستندهحفظ امنیت خود با آن روبمنظور بههای مختلف مشکالتی که سايت
 ،. تاکنون راهکارهای مختلفی برای آن استفاده شدهاست یمجازهای فعال در فضای ربات

ها قادر به تشخیص آن هستند. که فقط انسانمانند وارد کردن کدهای امنیتی و تصاويری 
سهولت در منظور و بهشناسايی  راگوگل از اين مشکل استفاده کرده و با آن تصاويری 

 ،ها را دارندها کاربری که روزانه قصد ورود به سايتجو و تحلیل توسط میلیونوجست
ل تعدادی تصوير را به کنید، گوگمشاهده می 1که در تصوير گونههمانکند. بندی میدسته

 ،ها مشترک استای در آنکه شاخصهرا خواهد تصاويری دهد و از او میکاربر نمايش می
کند. راهکار گوگل برای بندی می. گوگل از اين طريق تصاوير خود را دستهکندانتخاب 

در های مشابه و اطمینان از صحت اين تحلیل نیز ارائه همزمان به چند کاربر و طرح پرسش
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 .کندخطا را تا حد ممکن به صفر نزديک پراکنده است تا درصد  یهاحالت

 (google recaptcha v3ریکپچا ) 3نسخه  -1تصویر 

شده های چاپدنبال ديجیتال شدن کتاببهديگری از سیستم ريکپچا، گوگل  همچنین در نسخه
قديمی و  هایباکت های هوشمندی که قصد بازخوانی(. ربات2: 1912قديمی بود )رضايی، 

داشتند، قادر به شناسايی برخی واژگان نبودند.  بر عهدهشده را چاپديجیتالی کردن واژگان 
ها را به کاربران اينترنت گوگل با ارائه اين واژگان به عموم مردم، شناسايی و ديجیتالی کردن آن

 ديگری غیرقابل تشخیص واژه آزمايی اين اقدام کاربران، در کنار واژهراستیواگذار کرد و برای 
کرد تا براساس آن، تشخیص کاربر را بررسی ارائه می ،که برای گوگل قابل تشخیص بود را

کنید که واژه سمت چپ برای ديجیتال شدن و واژه سمت راست مشاهده می 2. در تصوير کند
درصد  11 اين روش توانست کلمات را تا .شده استآزمايی به کاربر ارائه با هدف راستی

میلیون کلمه از اين طريق شناسايی  001بیش از  2111درست تشخیص دهد. طبق آمار تا سال 
 (.Liu, 2016: 5) شده است
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 (google recpatcha v2ريکپچا ) 2نسخه  -2تصوير 
های سپاری فعالیتی است که در دنیا در حوزهدريافتیم که جمعمذکور با مشاهده موارد 

تفاوتی در حال استفاده است. از طرفی افزايش تعداد کاربران اينترنت نیز های ممختلف با روش
 .شودمیابزارها جهت تسهیل امور  گونهاين کارگیریبهموجب افزايش انگیزه برای 

خرد جمعی در تنقیح قوانین و مقررات، دانش مورد نیاز اين  کارگیریبهيکی از ترديدها در 
موضوع اين مقاله نیست، لکن تجارب  در حوصله لهمسئامر تخصصی است. پاسخ به اين 

و رفع  HIVهای واکسنارتقای سپاری امور تخصصی مانند استفاده از خرد جمعی در جمع
 (.Day, 2018: 14هاست )های موفق آنهای مرتبط جزو نمونهبرخی چالش
انجام  سپاری برای واگذاریکه طراحی يک مدل جمع يابیمدرمیبه جمیع نکات  با توجه

جمله نحوه تقطیع  يک فعالیت به جمعیتی از افراد نیازمند توجه به ابعاد مختلف آن فعالیت از
 آزمايی آن خواهد بود.راستی اقدامات کوچک و همچنین شیوه

 . تنقیح قوانین و مقررات2
ساله در نتیجه استمرار قانونگذاری، تصويب و وضع فزاينده انبوه قوانینی است که همه

شود. با اجرای قوانین جديد، بسیاری از قوانین پیشین از حیطه های قانونی انباشته میعهمجمو
و قابلیت استناد خود را در مناسبات جديد اجتماعی از دست  تأثیرو شوند میاجرا خارج 

ناکارامدی جمله  (. لکن مشکالت متعددی از11: 1911دهند )فراهانی و بهادری جهرمی، می
که شده است االذهانی تبديل بین ایمسئلهتصويب قوانین پراکنده به  ويژهبه برخی قوانین و

که پیدا کرده حجیم و پیچیده حدی کند؛ اين تورم نظام حقوقی را بهکمتر کسی آن را انکار می
 (.2: 1919طوق، )آقايی شده استهای قانونی برای مسائل حقوقی دشوار کردن پاسخ

 qavanin.irملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ايران به آدرس  طبق آخرين آمار از سامانه
قانون به تصويب مجالس  12911ق به معاونت حقوقی رياست جمهوری است، تاکنون لکه متع

ی نیز در مراجع أر 21111و  رسیدهگذار مقرره به تصويب نهادهای مقرره 111291قانونگذاری و 
 االجراست.وارد برای عموم شهروندان الزماين م که عمده 11ده استشمختلف صادر 
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مورد بايد ناشی از آن، دو تدبیر اساسی تأثیرات و برطرف ساختن  مسئلهبرای حل اين 
توجه قرار گیرد: اول آنکه نظام تقنین از اين پس با رعايت اصول و استانداردهای خاصی و با 

دوم  ؛به قانونگذاری بپردازد ،ها مواجهیمهدف جلوگیری از وقوع مشکالتی که اکنون با آن
در و کند ها را قابل فهم زدايی کرده، آنآنکه از مجموعه قوانین و مقررات سابق کشور ابهام

 (.11: 1911ها را رفع کند )انصاری، و تورم و پیچیدگی آندهد دسترس عموم قرار 
جزو  تهاسسالکه  است تنقیح قوانین و مقررات موجود راهکار کشور برای تدبیر دوم

، نمايندگان مجلس 1991 ماهخرداد 22تا آنجا که در ؛ های جدی قوای مختلف استبرنامه
مسئولیت تدوين و « تدوين و تنقیح قوانین و مقررات کشور»شورای اسالمی با تصويب قانون 

؛ لکن کردندتنقیح قوانین و مقررات کشور را به معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی واگذار 
ترين مشکالت نظام حقوقی ما تورم شديد قوانین پراکنده در روز همچنان يکی از مهمتا به ام

های اخیر در ضعف اين معاونت در سال دهندهنشان مسئلهموضوعات مختلف است و همین 
 منظوربهمعاونان سه قوه نیز  1919که خردادماه  در حالی استانجام اين امر خطیر است. اين 

و تاکنون جلسات مشترکی نیز میان ايشان کردند ای منعقد نامهتفاهم انجام اين موضوع مهم
 .ده استشبرگزار 

ازآنجا که تورم و پیچیدگی قوانین و مقررات در يک نظام حقوقی آثار متعددی برای 
 مسائلگیری در شدن تصمیم دشوارهای گزاف اداری، جمله تحمیل هزينه شهروندان از

: 1911دنبال دارد )انصاری، بهی، لطمه زدن به امنیت حقوقی را زندگی، دامن زدن به نابرابر
که در مقدمه  گونهآن اين حالبا  توان آن را از تکالیف دولت برشمرد.میرو ، ازاين(11-111

گیری از خرد جمعی و توان عمومی نخبگان را های نوين امکان بهره، ظهور فناوریشدبیان 
ها در کشور ما همچنان با و امر تنقیح که پس از سال کرده استبرای انجام امور فراهم 

و کارامدتر ها، به شکلی گیری از اين فناوریتواند با بهرهمشکالت بسیاری مواجه است نیز می
لکن امکان واگذاری اين تکلیف دولت به ديگران و مباشرت خرد  تر صورت پذيرد.سريع

چراکه ، یازمند بررسی در نظام حقوقی استاست که ن ایمسئلهجمعی در انجام اين فعالیت، 
رعايت رو ازايناين بررسی بر نظام تقنین و نتیجه زندگی عموم مردم اثرگذار است،  نتیجه

از طرفی تنقیح به معنای  .ضروری استاصول حاکم بر آن و رعايت قوانین و مقررات مرتبط، 
. شده استتدوين آن قوانین تنقیح  تنقیح و نیز ترکیب دو مرحله شودمیاستفاده  اغلبعام که 

در ادامه برای بررسی امکان واگذاری اين امر به خرد جمعی، ابتدا با بیان معنای دقیق و 
پردازيم، چراکه از قوانین و مقررات می هر کدامهای تنقیح و تدوين، به امکان واگذاری تفاوت

 باشند.مؤثر واگذاری اين امر  توانند در امکاندو عامل مرجع وضع و هر مرحله از تنقیح می
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 یحتنق. 2-1
ها هايی است که طی زمان بر آنقوانین از زوائد و پلشتی تنقیح به معنای زدودن بدنه

واقع تشخیص دادن قانون حاکم در  (. تنقیح در111: 1911)آقايی طوق،  شده استعارض 
ه تشخیص قوانین و مواد در تنقیح ب .(111: 1991قانونی است )کاتوزيان،  درون يک مجموعه

پردازيم. البته برخی قائل به ها و... میناسخ و منسوخ، روابط عموم و خصوص میان آن
اند که با نگاهی به به يک معنا دانسته« تدوين»برداشت شکلی از مفهوم تنقیح شده و آن را با 

ان، گردآوری و در بیان اين حقوقدان« تنقیح»شود که منظور از شده مشخص میتعاريف ارائه
آسانی کنندگان از آن بتوانند بهکه استفاده یاگونهبهبندی قوانین و مقررات موجود است، طبقه

توان در نتیجه می (.11: 1911، همکارانخود را بیابند )پروين و  موردنظرقوانین و مقررات 
ها با يکديگر و نآاجزای يند شناسايی و تشخیص روابط میان قوانین و مقررات و اتنقیح را فر

ها دانست. در نتیجه يافتن وضعیت يک موضوع در نظام حقوقی و با موضوع محوری آن
تر . از همه مهمکرددسترسی عمومی و حتی حقوقدانان را به قوانین و مقررات حول آن تسهیل 

حتی نظارت نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات مانند شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات 
لس شورای اسالمی و مقررات دولتی، ديوان عدالت اداری در نظارت بر مقررات دولتی و... مج

شده در تنقیح؛ چراکه دسترسی اين نهادها به قوانین و مقررات شودتر اعمال تواند دقیقنیز می
 بخشد.و کیفیت و اتقان اين نظارت را ارتقا میاست تر شناسايی تعارضات احتمالی راحت

عملیات شناسايی و تشخیص  ،دهدتنقیح رخ میفرايند در  آنچه، شدکه بیان هگونهمان
حاصل  تينهادر پذيرد و هیچ نوع اقدام جديدی از جنس قانونگذاری انجام نمی عمالًاست و 

 صرفاًای تنقیحی که قوانین و مقررات حول يک موضوع را قالب مجموعهدر فرايند اين 
قیحی که قوانین و مقررات مرتبط را با محوريت يک قانون ای تنگردآوری کرده يا مجموعه
 .شودمیارائه  ،يا هر مورد مشابه ديگری ،ذيل مواد آن گردآوری کرده

هرچند تشخیص  شدهانیبهای تنقیحی آن است که روابط اين فعالیت نقطه مشترک همه
نه است که توسط در حد يک نظر و پیشنهاد کارشناسا فقط نسخ ضمنی يک ماده قانونی باشد،

تواند از سوی ديگر اشخاص يا مراجع قانونی پذيرفته يا رد شود. و میشود میگردآورنده ارائه 
شود.  میموجب تسهیل دسترسی اشخاص  صرفاًها نتايج حاصل از اين فعالیتسبب به همین 

کرده نسخ در قانون ديگری را  «ب» ، ماده«الف»که ماده  شده باشدبرای مثال حتی اگر بیان 
همچنان معتبر و  «ب»تشخیص نسخ ضمنی و ماهوی است و ماده  صرفاً، لکن اين بیان است

مگر آنکه مرجع  ،قابل استناد در مراجع خواهد بود و هیچ مانعی در استناد به آن وجود ندارد
 ص دست يابد.ینیز به اين تشخ موردنظر
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تصويب در تازهین و مقررات در معنای خاص آن، عملیاتی را که برای وارد کردن قوان
توان تنقیح نامید )انصاری، می ،گیردشده صورت مینسخيا  شدهاصالحقوانین و مقررات 

آن را مشاوره و نظر کارشناسی دانست که اعتبار خود را از اعتبار  ( و نتیجه11: 1911
میان  و در بهترين حالت ممکن عرفاً تينهادر کند و کارشناسان متولی آن دريافت می

 تواند معتبر شناخته شود.حقوقدانان می

 سپاری تنقیح قوانین و مقررات. شیوه جمع2-1-1
 شديم. در اينجاهايی از آن و همچنین چیستی تنقیح آشنا سپاری و نمونهپیش از اين با جمع

ن شود. البته بايد دقت شود که ايمی بررسیسپاری قابل استفاده در تنقیح های جمعبرخی شیوه
های قابل استفاده سپاری از انواع روشهای جمعپیشنهادی با استفاده از برخی روش صرفاًبخش 

نیست سپاری در تنقیح محدود به اين موارد جمع کارگیریبههای روش شکبیدر تنقیح است و 
 های مطلوب نیز نیازمند پژوهشی جداگانه و مفصل است.يا حتی بررسی روش

هايی در حجم وسیع ولی کوچک به سپاری فعالیتجمعفرايند د، در که بیان شگونههمان
 هر کداممشارکت جزئی  ای بايد رخ دهد که نتیجهگونهشود و اين تقسیم بهجمعیتی سپرده می

. در اينجا و در اين داشته باشدقابل استفاده و معناداری  از اشخاص در کنار يکديگر نتیجه
 .شودای تخصصی از حقوقدانان واگذار سپاری به جامعهمعروش پیشنهاد آن است که اين ج

تنقیح قوانین و  و در دو اليه شده استشناسايی و تشخیص تشکیل  تنقیح از دو مرحله
بايست پايگاهی از پذيرد. در گام اول میها صورت میمقررات و تنقیح مواد و محتوای آن

ها در اينجا اصطالح استانداردسازی داده. کردهای استاندارد قوانین و مقررات تهیه داده
آن  های11فرادادههمچنین ، باشد معناست که تفکیک قوانین و مقررات از يکديگر مشخصبدين

شده و قابل شناسايی برای های مشابه مشخص و تفکیکجمله تاريخ و مرجع تصويب و داده از
ها مند و با رعايت نوع انتصابات آنرايانه باشد و متون قوانین و مقررات نیز تا حد ممکن ساختار

ای مشخص( در پايگاه داده به قوانین و مقررات و با يکديگر )مانند انتصاب يک تبصره به ماده
لکن  ،سپاری صورت پذيردتواند از طريق جمعها نیز می. استانداردسازی دادهشده باشندذخیره 

 .نگاشته استاين انجام آن خارج از موضوع  چون مقدمه تنقیح است، شیوه
گام دوم شناسايی احتمالی قوانین و مقررات مرتبط يا مواد و محتواهای مرتبط بر بستر 

زنی در توان از روش برچسبمذکور است. در اين مرحله می های استانداردشدهداده
يعنی در تنقیح قوانین و مقررات، عنوان قانون يا مقرره و در تنقیح  کرد؛سپاری استفاده جمع

ها، مواد يا بندهای محتوايی قوانین و مقررات به کاربران نشان داده شوند و از ايشان متون آن
هوش مصنوعی  کارگیریبهها را بنويسند. البته خواسته شود که واژگان کلیدی مرتبط با آن
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ن کلیدی با استفاده از ترکیب کلمات و عبارات عناوين و متون قوانی برای پیشنهاد تعدادی واژه
. از کندها تدقیق آوری دادهتواند کار را برای کاربران تسهیل و البته در جمعو مقررات می

های دريافتی طرفی نمايش هر متن يا عنوان به بیش از يک نفر موجب افزايش کیفیت داده
احتمال صحت آن شک ، بینندکچراکه وقتی چند نفر يک واژه کلیدی را انتخاب می شود،می

 پس از آن با ايجاد شبکه که آن واژه فقط توسط يک نفر درج شده باشد. است یانزمبیش از 
های قوانین و مقررات در پايگاه داده را توان دادهشده میارتباطی میان واژگان کلیدی درج

 گام بعدی تنقیح تواند بخشی از تنقیح و گاهی مقدمهبندی گاهی می. اين دستهکردبندی دسته
عناوين قوانین و مقررات يا محتواهای  ، ارائهشودمنجر میم که به عمل تشخیص باشد. گام سو

شده( شده با بیشترين نزديکی )براساس تعداد و قرابت واژگان کلیدی شبکهگذاریبرچسب
ها و ها با استفاده از فرادادهانتخاب نوع ارتباط میان آنمنظور بهصورت دو به دو به کاربران به

افزايش يابد، دقت و  کنندمیای را بررسی ت. هرچه تعداد کاربرانی که رابطههاسمتون آن
 صحت آن تشخیص قابل اتکاتر خواهد بود.

 «الف» های بعدی ارتباطات است. برای مثال اگر میان مادهگام چهارم بررسی روابط در اليه
ديگری برقرار است،  رابطه نیز «ج» و ماده «ب» ای برقرار است و میان مادهرابطه «ب» با ماده

نیز  «ج»و  «الف»تواند تخصیص، نسخ و... باشد، ممکن است میان بسته به نوع رابطه که می
 ای برقرار باشد که نیازمند بررسی است.رابطه

تر شوند. چه از طريق تغییر )افزايش يا تر و کاملتوانند دقیقمی شکمذکور بیهای گام
کاربران  سپاری، چه از طريق افزايش جامعههای مختلف جمعجايی( شیوههکاهش يا جاب

کاوی کننده و چه از طريق تدقیق هر مرحله با استفاده از ابزارهای مختلف مانند دادهمشارکت
 بايست متکی بر دانش حقوقی صورت پذيرد.يا هوش مصنوعی؛ که البته هر مورد نیز می

 . واگذاری تنقیح قوانین2-1-2
شامل  رايک نظام حقوقی حاکم  حاکم بر نای عام تمامی بايدها و نبايدهايیقانون در مع

شود. لکن در اينجا مقصود ما از قانون، معنای خاص آن يعنی قوانین عادی است. قوانین می
شود که به تصويب مجلس عادی در هرم قوانین نظام حقوقی کشور ما به قوانینی گفته می

شود تا شده مطابق قانون اساسی برای آن طی میتعییندهای فراينرسند و شورای اسالمی می
البته در اينکه مصوبات شوراهای عالی انقالب فرهنگی و فضای مجازی  به قانون تبديل شود.

جايگاه حقوقی  در خصوص .در میان حقوقدانان اختالف است ،شوندنیز قانون عادی تلقی می
تخصصی  سببها را بهاست که برخی آن یاگونهبهمصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 
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ها تبعیت بودن مافوق قوانین عادی دانسته و معتقدند که مجلس شورای اسالمی نیز بايد از آن
ها را (، برخی آن199: 1910بنايی اسکويی،  ؛19: 1912نورايی،  ؛129: 1991افضلی، )ملککند 

دانند )شريف، قد وجاهت قانونی میعدم تصريح به شورای مذکور در قانون اساسی فا سبببه
در مصوبات مختلف اين شورا هستند و میان  لیتفص بهنیز قائل ای عده( و 229: 1990

گذاری دارند يا مصوباتی مصوباتی که جايگاه سیاستگذاری دارند با مصوباتی که جايگاه مقرره
اند ، تفکیک قائل شدهاندايشان نرسیده ديیتأرهبری رسیده و مصوباتی که به  ديیتأکه به 

 ؛29: 1911، همکاراندرويشوند و  ؛19: 1919پیک، ره ؛19: 1991گنجی،  و نیا)هدايت
 .(11: 1912، همکارانمیرمحمدی و 

گیری و تعیین وضعیت مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز از طرف ديگر تصمیم
در حکم انتصاب اعضای  مشابه جايگاه شورای عالی انقالب فرهنگی امری دشوار است. لکن

گذاری های مختلف از سیاستگذاری تا قانونگذاری و مقرره، صالحیت1910جديد آن در سال 
که مصوبات اين را . لکن در اين نوشتار نظر آن دسته از حقوقدانانی ده استشدر آن ذکر 

قرار  دنظرم ،دانندمراجع را در حدود صالحیت ايشان بسته به نوع تصويب، قانون يا مقرره می
 دهیم.می

به قانون تدوين  با توجههای اخیر و همچنین تنقیح در مجلس شورای اسالمی در سالفرايند 
 سپرده استو تنقیح قوانین کشور که مسئولیت آن را به معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی 

ف مستقیم عنوان امر تخصصی و کارشناسانه جزو وظايبهنیز شاهد اين مدعاست که امر تنقیح 
چراکه نیازمند دانش و تخصصی مورد نیاز است. در  ،نمايندگان مجلس شورای اسالمی نیست

پذيرفته ها نیز اين فعالیت در نهادهای متولی امر تنقیح با همکاری کارشناسان صورت میاين سال
از طرفی  اند.و حتی نمايندگان مجلس نیز در جايگاه نمايندگی خود دخالتی در اين مرحله نداشته

، از حیث بوده استرسد معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی نیز که متولی اين امر می نظربه
تبديل نتايج اين فعالیت به تدوين منظور بهترين نهاد مرتبط با موضوع و نزديک ترين نقطهکانونی

 هایکه در حال حاضر از نظرگونههمان تنهانهو  بوده استقوانین منقح، نهاد منتخب قانونگذار 
 تواند در اينبرد، که از خرد جمعی نیز میکارشناسان و متخصصان در جايگاه مشورت بهره می

برای ارائه در اين معاونت يا نهادهای متولی  هاو مانعی برای استفاده از اين نظرکند استفاده  زمینه
 های تقنینی ديگر، وجود ندارد.در مجموعه

يند اين ادر فر آنچهع نکات مربوط به ماهیت تنقیح در معنای خاص و جمیتوجه به با 
گیری از خرد از آن انتظار داريم، برای بهره آنچهتنقیح در حال حاضر در حال وقوع است و 

چراکه نتايج ، سپاری تنقیح )به معنای خاص( قوانین مانعی وجود نداردجمعی از طريق جمع
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 هایو مانعی برای دريافت نظر رودکار میبهشورتی عنوان يک نظر مبهاين خرد جمعی 
 وجود ندارد.فرايند مشورتی در اين مرحله از 

 . واگذاری تنقیح مقررات3-1-2
مصوبات نهادهای مادون مجلس شورای اسالمی در حدود صالحیت  ،منظور از مقررات

صنفی و... که  های تنظیم مقررات، شوراهای اسالمی محلی وت دولت، سازمانأايشان است. هی
جز استثنائاتی، مابقی در حدود صالحیت نظارت ديوان عدالت اداری خواهند بود، نظام به

 دهند.قواعد حقوقی مادون قوانین عادی را تشکیل می
، برخی مصوبات شوراهای عالی انقالب فرهنگی و فضای مجازی را شدکه بیان گونههمان

دانند که در اين صورت نیز اين مصوبات جزو دی میيا در مواردی مادون قوانین عا کالًنیز 
 آيند.حساب میبهديگر مقررات يا در موضوع کنونی مشابه مقررات 

فعالیتی کارشناسانه  که آنبه ويژگی ذاتی امر تنقیح به معنای خاص  با توجهرسد می نظربه
قابل واگذاری است که  تنهانهو مشورتی است، تنقیح مقررات نیز مانند تنقیح قوانین و مقررات 

متولیان امر  از عهده اصوالًتخصصی بودن، مانند قوانین،  سببحتی در وضعیت کنونی نیز به
 دارند، خارج است. بر عهدهها که صالحیت تصويب اين مقررات را آن

توان دريافت که قوانین و مقررات محدودکننده و همچنین بنا به قیاس اولويت، می نبود
سپاری اين فعالیت بدون هیچ نوع گیری از جمعیح مقررات به خرد جمعی و بهرهواگذاری تنق

 پذير است.محدوديتی به لحاظ حقوقی امکان

 نیتدو. 2-2
 توان تنقیح را مديريت در گذشته و تدوين را مديريت در آيندهبرخی معتقدند که می

ه جلو دارد و عبارت است (. تدوين نگاهی رو ب121: 1991قوانین و مقررات دانست )شفیعی، 
توان در فارسی لفظ تدوين رسد میمی نظربهشده؛ پس از چاپ و انتشار منظم اين قوانین تنقیح

 (.111-111: 1911برد )آقايی طوق،  کاربهمعادل مناسبی برای کديفیکاسیون  منزلهرا به
فی ندارند، لکن بودن تدوين بر تنقیح اختال متأخرحقوقدانان متخصص اين حوزه در بیشتر 

گرفته، کديفیکاسیون هر دو معنا را های صورتعلت خلطبهبرخی حقوقدانان معتقدند که 
همراه دارد و در ترجمه کديفیکاسیون به گردآوری يا تدوين بايد مشخص کرد که کدام نوع به

است: تدوين به معنای وضع قانون يا تدوين به معنای گردآوری قوانین  مدنظرتدوين 
 (.11: 1911صاری، )ان

به  12گردآوری –توان نتیجه گرفت که تدوين در دو معنای تدوين مینظرها با بررسی 
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به معنای گردآوری قوانین موجود با اعمال  19اصالح -معنای گردآوری صِرف قوانین و تدوين 
ر علت عدم تغییر دبهتوان اولی را است که میشده ها استفاده تغییرات کمابیش مهم بر آن

علت دست بردن در قوانین موجود، بهعنوان تدوين اداری يا اجرايی نامید و دومی را بهقوانین 
بايد به تصويب مجلس برسد )انصاری،  عتاًیطبياعمال حقوقی و هنجاری قرار داد، که در زمره

تقدند تنقیح که مع گونهآن ؛اندکار بردهتر نیز بهالبته برخی تدوين را به معنايی عام (.110: 1911
های متالئمی که تری است به نام تدوين و معتقدند که مجموعهبزرگ تنها بخشی از برنامه

تدوين بايد جايگزين تمامی قوانین و مقررات قبلی شوند و استناد فرايند در  ،شوندتنقیح می
 (.111: 1911ها صورت گیرد )آقايی طوق، معتبر تنها از طريق آن
که تدوين قوانین و مقررات گاه ممکن است  يابیمهای  مذکور درمینظربا بررسی مجموع 

مشخص و واحد صورت پذيرد و گاه  یبا هدف تجمیع قوانین و مقررات حول موضوع صرفاً
شده، تشخیص موارد عام و خاص و موارد مشابه نیز در میان اين شناسايی و حذف موارد نسخ

 –گیرند. نوع اول که همان تدوين ه قرار میتدوين مورد توجفرايند قوانین و مقررات در 
فرايندهای و به همین دلیل نیازمند طی ندارد هنجاری و حقوقی  هیچ جنبه ،گردآوری است

که پیشتر نیز بیان گونههمان ،اصالح است –لکن نوع دوم که همان تدوين  ،شکلی تقنین نیست
و عملی حقوقی و هنجاری  کند،یبه اين علت که در قوانین و مقررات تغییری ايجاد م ،شد

 تقنینی است.فرايندهای نیازمند طی 
ارائه نتايج گردآوری  صرفاًگردآوری قوانین و مقررات را بتوان  -رسید تدوين می نظربه

گرفته در مرحله تنقیح دانست که تفاوت چندانی نیز با تنقیح ندارد و به باور برخی صورت
( و نیازی به تقنین ندارد؛ 110: 1911م است )انصاری، حتی در بخش خصوصی نیز قابل انجا

اصالح که نیازمند طی  –شرايط تنقیح بر آن حاکم است. لکن در خصوص تدوين رو ازاين
تواند متفاوت باشد. در ادامه واژه تدوين در معنای خاص شرايط می ،تقنینی استفرايندهای 

 است. نگارندگان قرار گرفته مدنظراصالح  –تدوين 

 سپاری تدوین قوانین و مقررات. شیوه جمع2-2-1
شده و اعمال نتايج آن ی ارائه نتايج قوانینِ تنقیحاکه تاکنون بیان شد، تدوين به معن گونهآن

به  عمالًسپاری اين مرحله دار است. جمعجمله نسخ، تخصیص و... توسط مرجع صالحیت از
 است. رفتهيذپانجامهای نهايی تنقیح ديیتأمعنای بررسی و 

های انجام آن بیان ها که پیش از اين يکی از روشتنقیح قوانین و مقررات يا محتوای آن
های مشخصی از چگونگی وضعیت يک قانون، مقرره، ماده، تبصره يا نهايت به گزاره ، درشد

د توانسپاری در تدوين میشود. جمعمنجر می يیتنهابهها با يکديگر يا بندی از محتوای آن
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ها باشد، لکن به شکلی های نهايی آنها و وضعیتسنجی همین گزارهنظارت نهايی و صحت
 .شودنهايی تلقی شده و نتايج آن در نظام حقوقی و بر قوانین و مقررات اعمال  هيديیتأکه 

باشد که عنوان قانون يا مقرره و يا متن ماده، تبصره و  گونهاينتواند انجام آن نیز می شیوه
شده همراه با وضعیت و اثری که مترتب  ،اندها که بر يکديگر اثر گذاشتهبندی از محتوای آنيا 

. طبیعی است که تکرار هرچه بیشتر شودو صحت آن بررسی شده به افراد نمايش داده  ،است
 افزايد.بر دقت آن می ،نندککه يک مورد را بررسی می افرادی

 . واگذاری تدوین قوانین2-2-2
که پس از  است یقانونگذاريک امر  ینوعبهشده ، تدوين قوانینِ منقحشدکه بیان نهگوهمان

را در قالب قوانین جامع يا موارد  آمدهدستبهاول، مقنن نتايج  انجام فعالیت تنقیح در مرحله
حیث رساند. اين موضوع از اين قوانین مرتبط سابق، به تصويب میکردن اعتبار مشابه ضمن بی

دنبال دارد، نیازمند بررسی صالحیت واضع و لزوم بهقانون در نظام حقوقی را  که وضع
 مباشرت يا عدم لزوم آن است.

در خصوص امکان واگذاری امر تدوين قوانین توسط مجلس شورای اسالمی به خرد 
امر قانونگذاری و اينکه امر تدوين با تعريفی که از آن ارائه  جمعی، با توجه به اهمیت ويژه

، که قانونگذاری را قائم به را قانون اساسی 92توان اصل میرو ازاين، قانونگذاری است، دش
ده کرشخص و با مباشرت نمايندگان دانسته و ايشان را از تفويض اين اختیار به ديگران منع 

، مانع مهمی در مقابل اين امر دانست. البته برخی با ترديد در مبانی اصل مذکور معتقدند است
جمله  های جهانی ازبه تجربه با توجهتنها مبنای اين اصل برتری قانون اساسی است و که 

شود، بهتر است شورای قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه که در واقعیت به آن عمل نمی
شود تری از اين اصل ارائه دهد تا موجب رشد دولت اداری مدرن نگهبان نیز تفسیر مدرن

کنونی شورای نگهبان و همچنین  (. لکن رويه11-11: 1911، )کدخدايی و آقايی طوق
داللت به خرد جمعی صراحت اصل مذکور در حال حاضر بر عدم امکان واگذاری اين امر 

اصل مذکور نیز، مجلس شورای اسالمی را در واگذاری  دارند. حتی در بیان استثنائات در ادامه
ت و هم به لحاظ شکلی و نهادهای قابل اين اختیار هم به لحاظ ماهوی و حدود موضوعا

تواند توان دريافت که مجلس شورای اسالمی نمیدر نتیجه می .ده استکرواگذاری محدود 
در  صرفاًمعنا که خرد جمعی در امر تنقیح بدين. کندتدوين قوانین را به خرد جمعی واگذار 

المی قابل دريافت است مقام مشورت به معاونت قوانین مجلس و نمايندگان مجلس شورای اس
پذيرفته، امکان اين توجه به نتايج تنقیح صورتکردن مجلس برای الزامی  و حتی با اراده
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 پذير نیست.قانون اساسی امکان 92تعارض با اصل سبب بهواگذاری 
در خصوص مصوبات شوراهای عالی انقالب فرهنگی و فضای مجازی نیز در خصوص 

قوانین عادی هستند، به اين علت که صالحیت شورا از  ردهيا هم مصوباتی از ايشان که مافوق
گیری از خرد با احکام رهبری نیز امکان اين واگذاری و بهره فقط، شده استرهبری اخذ 
شوند، شرايط مصوباتی که مادون قوانین عادی تعريف می در خصوصو شود میجمعی فراهم 

 ايشان مانند ديگر مقررات خواهد بود.

 . واگذاری تدوین مقررات2-2-3
شده، فارغ از نتايج و سپاریفرايندهای جمعشده توسط تنقیح تدر خصوص تدوين مقررا

به جايگاه و اهمیت خاص  با توجه اوالًکه کرد کارکرد مثبت يا منفی آن، بايد دقت 
هاد مردم در ارتباط است، اعطای صالحیت قانونگذار به يک ن گذاری که با حقوق عامهمقرره

در صالحیت همان نهاد مذکور است و حساسیت قانونگذار اساسی در  ذاتاًدر وضع مقرره 
در تعیین حدود صالحیت واگذاری شاهدی بر اين مدعاست. صدر اين اصل بر  199اصل 

 دارد، تأکیدهای اجرايی نامهوزيران يا وزيری برای تدوين آيین هیأتکردن  مأمورامکان 
گذاری به خرد جمعی نیز در نظام حقوقی جمهوری اسالمی مانند قررهتفويض امر م روازاين

 قانونگذاری امری ناممکن خواهد بود.
يا در  کالًکه مصوبات شوراهای عالی فرهنگی و فضای مجازی را به نظر برخی  با توجه

 صرفاًرسد در اينجا می نظربهدانستند نیز مواردی مادون مصوبات مجلس شورای اسالمی می
. کندآن، تصمیم اتخاذ فرايندهای ها و شرايط و تواند در خصوص تدوين آنکام رهبری میاح

پذير با احکام رهبری امکان فقطگیری از خرد جمعی در اين مورد سپاری و بهرهجمعرو ازاين
 خواهد بود.

 نتیجه
ا قرار برای تسهیل امور در اختیار مرا های نوين ابزارهايی دانستیم که توسعه فناوری

هايی است که ها، از چالشترين فعالیتعنوان يکی از پیچیدهبهات ردهد. تنقیح قوانین و مقرمی
برای حل اين چالش،  هاشنهادیپحل آن نیاز اساسی نظام حقوقی امروز ماست. يکی از 

اتخاذ تأثیرات به  با توجهسپاری اين امر است. گیری از خرد جمعی از طريق جمعبهره
گیری از اين ابزار در نظام حقوقی و بر نظام حقوقی ما، بررسی امکان بهره ینیچننيات تصمیما

گیری در اين حوزه است. با بررسی براساس اصول حاکم بر آن از الزامات هر تصمیم
 آن در حدود قوانین و مقررات دريافتیم که: آثار های تنقیح وويژگی
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و برای کرد ح )به معنای خاص( و تدوين تفکیک تنقی بايست در دو مرحله. تنقیح را می1
 ها و شرايطی قائل بود.تفاوت هر کدام

. تنقیح به معنای خاص يعنی بررسی و شناسايی قوانین معتبر از نامعتبر و نسبت اين 2
 ها و... .ها، عام و خاصها با يکديگر از طريق تشخیص ناسخ و منسوخقوانین و مواد آن

معنای تدوين به معنای انتشار قوانین و مقررات و مواد مرتبط  . تدوين که خاصه در9
 صرفاًتواند در کنار يکديگر در قالب قوانین جامع يا امثالهم است. تدوين می شدهیگردآور

و بدون حذف و اصالح قوانین و مقررات نامعتبر و عام و خاص باشد  «گردآوری –تدوين »
شناسايی شده باشد. در حالت  با اعمال موارد تنقیحیبوده و  «اصالح –تدوين »يا  ريپذصورت

جامع،  یعنوان قانونبهلکن در حالت دوم  ،پیشنهادی و مشابه همان تنقیح دارد جنبه صرفاًاول 
 شود.و جايگزين میکند میقوانین سابق را نسخ 

 یفعالیت و اقدام صرفاًگردآوری  -. ازآنجا که تنقیح قوانین و مقررات و تدوين 0
ارشناسانه است، واگذاری آن به ديگران ممنوعیتی ندارد و در بخش خصوصی نیز قابل انجام ک

کارشناسان و متخصصانی غیر از نظرهای است. حتی در حال حاضر نیز نهادهای متولی امر از 
به وضعیت تخصصی آن،  با توجهبرند که واضعان قوانین و مقررات برای اين موضوع بهره می

در مقام مشورت برای نهاد  صرفاًسپاری ناشی از آن جمع نتیجه نتیجه ت. درامری طبیعی اس
 ند.کو هیچ الزامی برای ايشان ايجاد نمیاست متولی 
نگارندگان در اين نوشته از  مدنظراصالح که معنای خاص  -به اينکه تدوين  با توجه. 2

د صالحیت قانونی برای انجام شود، نیازمنقانونگذاری تلقی می ینوعبه، بوده استتدوين نیز 
 مگر با مجوز قانونی.کرد، به ديگری واگذار  ماًیمستقتوان آن را آن است و نمی

. از آنجا که واگذاری تدوين قوانین نیازمند مجوز واگذاری تقنین در مجلس شورای 1
قانون اساسی بر تفويض اين اختیار توسط  92به ممنوعیت اصل  با توجهاسالمی است و 

يندگان مجلس به ديگری مگر در موارد خاص مذکور ذيل اين اصل، امکان واگذاری تدوين نما
 شده به خرد جمعی وجود ندارد.قوانین تنقیح

به اصل حاکمیت قانون  با توجه. در خصوص واگذاری تدوين مقررات نیز دريافتیم که 1
و همچنین تصريح  داندای را نیازمند داشتن صالحیت آن میکه وضع هر قانون يا مقرره

اين موضوع  قیمضگذار و لزوم تفسیر قانونگذار در موارد متعدد بر صالحیت نهادهای مقرره
حراست از حقوق عامه، امکان استفاده از خرد جمعی در تدوين مقررات نیز نیازمند  سبببه

تصمیم و تصويب نهاد صادرکننده صالحیت وضع مقرره است و ازآنجا که قانون اساسی 
امکان رو ازاين، ده استکرگذاری را تعیین نهادهای دارای صالحیت مقرره صراحتبه
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 شده نیز فراهم نیست.سپاری در تدوين مقررات تنقیحبرداری از خرد جمعی و جمعبهره
. مصوبات شوراهای عالی فرهنگی و فضای مجازی به اعتقاد برخی مافوق قوانین عادی 9

انین است. علی ای حال در هر دو فرض در امر تنقیح )به و به اعتقاد برخی مادون اين قو
لکن در امر تدوين تابع شرايط و تصمیماتی است که نهاد و  ،معنای خاص( محدوديتی ندارند

 نند.ک، برای آن اتخاذ میکرده استاحکام رهبری، که به ايشان صالحیت تقنینی اعطا 
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 هاشنهادیپ
گیری از خرد اضر با پذيرش امکان عملی بهرهو حاصل پژوهش حمذکور با بررسی نتايج 

های مربوط به اصول حاکم بر آن که حدود و ممنوعیت با توجهجمعی نخبگان در امر تنقیح و 
 د:شوپیشنهاد می ،کرده استبه آن را تعیین 

برداری از خرد اگر مجلس شورای اسالمی يا هر نهاد تقنینی يا حتی خصوصی قصد بهره
تواند امر شناسايی و بررسی ، میداشته باشدرا تدوين قوانین و مقررات جمعی در تنقیح و 

گردآوری( آن نتايج را تا پیش از تصويب به  –و تدوين )تدوين  یبندجمعاولیه )تنقیح( و 
عنوان پیشنهاد در اختیار مقنن قرار دهد و ايشان در صورت تمايل به بهو بسپرد خرد جمعی 

 .ورزنديا مقرره مبادرت  تصويب و تبديل آن به قانون
گیری از خرد جمعی در تنقیح )به معنای خاص( در بهرهشود مینهايت البته پیشنهاد  در

و مدل اين فرايند با تصمیم مجلس شورای اسالمی و ضمن بررسی  اًدقوانین و مقررات متح
ايی پس مشخص به اعمال نتايج نهفرايندی سپاری صورت پذيرد و نهادهای متولی نیز در جمع

 .کننداز بررسی کارشناسی در مسیرهای قانونی اقدام 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 و مقررات نیقوان حیتنق یسپارجمع یحقوق یسنجامکان
 

 

 

30 

                                                                                                                                                       
 

 هایادداشت
 12/11/1911متعلّق به معاونت حقوقی رياست جمهوری، آخرين بررسی  qavanin.irسامانه به آدرس  -1

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. 

 مذکور سامانه قيطر از که ستا یآمار صرفاً شدهانیب آمار. 11:11ساعت  1911ماه بهمن 1آخرين مراجعه:  -11
 .شودیم زده نیتخم آمار نيا از شتریب اریبس لکن است، یدسترس قابل

11- Metadata. 

12- Codification-compilation. 

19- Codification-modification. 



 

 
 

 53/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   
 

 

 

32 

 منابع 
 الف( فارسی

آن صص  زییو تم نیقوان نيبه تدو یمفهوم شناخت ینگاه»(، 1911مسلم ) طوق،يیآقا .1

 .111-11، صص 1، ش 01دوره  ،یمطالعات حقوق عموم ،«حیتنق

و  نیقوان حیو تنق نيدونظام ت دمفقو هحلق ؛یشکل نيتدو»(، 1919مسلم ) طوق،يیآقا .2

 .11-1، صص 111، ش 99دوره  ،یدادگستر یحقوق ،«رانيمقررات در ا

و مقررات  نیقوان نيو تدو حیتنق یقیمطالعه تطب»(، 1911باقر ) ،یانصار .9

 .121-11، صص 20ش  ،یحقوق قاتی، تحق(«ونیکاسیفي)کد

ح قوانین و تنقی»(، 1911پروين، خیراهلل؛ فرامرزی، رضا؛ پاشايی امیری، رضا ) .0

، 91، ش 1، دوره دانش حقوق عمومی، «مقررات گامی در تضمین اصل امنیت حقوقی

 .111-12صص 

 یدرباره یتأمل»(، 1919فوالدوند، سجاد ) ؛یخواه، مرتضجواد؛ نجابت زاده،یتق .2

، 9دوره  ،یدانش حقوق عموم، «نگهبان یشورا اتيدر نظر یقانونگذار اریاخت ضيتفو

 .21-1، صص 1ش 

اثرگذار بر عملکرد  یفاکتورها ییشناسا(، 1912) هیهان ،یخسرق یادجو .1

خواجه  یدانشگاه صنعت عيصنا یدانشکده مهندس ،یسپارجمع یهاکاران در پلتفرمجمع

 تهران. ،یطوس نيرالدینص

 ی(، بررس1911) درضایحم ،یویگیلیاحمد؛ اسمع ،یابوالفضل؛ فضائل شوند،يدرو .1

دانش حقوق ، «نگهبان یدر نظرات شورا ینقالب فرهنگا یعال یمصوبات شورا گاهيجا

 .21-21، صص 21، ش 1دوره  ،یعموم

. یسپارمسئله جمع کيحل  یبرا زمیمکان یطراح کردي(، رو1912) ميمر ،يیرضا .9

 تهران. ف،يشر یدانشگاه صنعت وتریکامپ یدانشکده مهندس

و مرتبه  یانقالب فرهنگ یعال یشورا یقانون گاهيجا»(، 1990محمد ) ف،يشر .1

 .209-219، صص 11و  12ش  ،استیپژوهش حقوق و س، «مصوبات آن



 
 
 

 و مقررات نیقوان حیتنق یسپارجمع یحقوق یسنجامکان
 

 

 

32 

 ران؛يو مقررات در ا نیقوان نيو تدو حیبر تنق یملأت»(، 1991) درضایحم ،یعیشف .11

-129، صص 11ش  د،يدوره جد ،یحقوق یرساناطالع فصلنامه ،«ندهيگذشته، حال و آ

101. 

 یشناسازب ن؛یقوان حیتنق»(، 1911) یعل ،جهرمی بهادریصادق؛ محمد ،یفراهان .11

 .99-12، صص 10، ش 9دوره  ،یحقوق عموم یهاشهیاند ،«یو مبان نهیشیمفهوم، پ

 یرساناطالع فصلنامه، «و مقررات )مصاحبه( نیقوان حیتنق»(، 1991ناصر ) ان،يکاتوز .12

 .191-111، صص 11ش  د،يدوره جد ،یحقوق

 ضيمفهوم اصل عدم تفو نییتب» (،1911مسلم ) طوق،يیآقا ؛یعلعباس ،یکدخدائ .19

پژوهش ، «نگهبان یشورا رويهبر  ینقد ؛یقانون اساس یدر پرتو اصل برتر گذاریقانون

 .111-11، صص 99 ش، 10دوره  ،یحقوق عموم

انقالب  یعال یو اعتبار مصوبات شورا گاهيجا»(، 1991محسن ) ،یافضلملک .10

 .110-100، صص 09، ش 19دوره  ،یحکومت اسالم ،«یفرهنگ

تداخل مصوبات  یبررس»(، 1912) نیالهام، غالمحس ؛یمصطف ،یبدیم یرمحمدیم .12

دولت و مجمع  ،یاسالم یبا مصوبات مجلس شورا یانقالب فرهنگ یعال یشورا

 – 122، صص 91، ش 10دوره  ،یپژوهشنامه حقوق اسالم، «مصلحت نظام صیتشخ

111. 

با  يینگهبان(، آشنا یا)عضو حقوقدان شور کیپدکتر ره یمصاحبه با جناب آقا .11

نگهبان، گزارش شماره  ینگهبان، پژوهشکده شورا یشورا هایصالحیتو  گاهيجا

19191199 ،11/12/1919. 

توسط  یعدالت ادار وانيد تیقلمرو صالح ديتحد»(، 1910) دیمج ،يیاسکو يیبنا .11

-191، صص 0، ش  02دوره  ،یمطالعات حقوق عموم ،«یانقالب فرهنگ یعال یشورا

112. 

 ،«رانيا یاسالم یجمهور یمراجع قانونگذار در نظام حقوق اساس» ،یمهد ،يینورا .19

مسلسل  نگهبان، شماره یپژوهشکده شورا ،یدفتر مطالعات قانون و قانونگذار

19121191 ،12/11/1912. 



 

 
 53/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

32 

و  یانقالب فرهنگ یعال یشورا یحقوق گاهيجا»(، 1991اهلل )فرج ،یگنج اینتيهدا .11

 .11-29، صص 9ش  ،شهیندرواق ا، «مصوبات آن

 ب( انگلیسی
 

Joseph Tucker ؛Suzanne Day ؛Weiming Tang ؛Barry Bayus (2018) ،

Crowdsourcing in medical research ،theory and practice. 

Liu ،Yuan ؛Miao ،Chunyan (2016) ،A Survey of Incentives and 

Mechanism Design for Human Computation Systems. 
Articles 

Estellés-Arolas ،Enrique ؛González-Ladrón-de-Guevara ،Fernando 

(2012) ،"Towards an integrated crowdsourcing definition", Journal of 

Information Science, 38, 2, 189–200. 
Websites 

www.wired.com 

 

References 

1. Javadi Khosraghi, Hanieh (2013), Identification of Factors 
Affecting Collectors' Performance on Demolition Platforms, 
Faculty of Industrial Engineering, Khajeh Nasir al-Din Tusi 
University of Technology, Tehran. 

2. Rezaei, Maryam (2016), Mechanism design approach to solve a 
crowdfunding problem. Faculty of Computer Engineering, 
Sharif University of Technology, Tehran. 

3. Aghaei Toogh, Moslem (2017), "A conceptual look at the 
formulation of laws and its distinction pp. Revision", Public 
Law Studies, Volume 47, Number 1, pp. 97-111.  

4. Aghaei Toogh, Moslem (2019), "Formal compilation; The 
missing link in the system of drafting and revising laws and 
regulations in Iran ", Law of Justice, Volume 83, Number 106, 
pp. 1-19. 

5. Ansari, Baqer (2012), "Comparative study of revision and 
codification of laws and regulations (codification)", Legal 
Research, No. 54, pp. 91-156. 

6. Parvin, Khairullah; Faramarzi, Reza; Pashaei Amiri, Reza 
(2021), "Revision of laws and regulations, a step in 



 
 
 

 و مقررات نیقوان حیتنق یسپارجمع یحقوق یسنجامکان
 

 

 

32 

guaranteeing the principle of legal security", Public Law 
Knowledge, Volume 9, Number 30, pp. 95-116. 

7. Taghizadeh, Javad; Najabatkhah, Morteza; Fooladvand, Sajjad 
(2014), "Reflections on the delegation of legislative authority in 
the views of the Guardian Council", Knowledge of Public Law, 
Volume 3, Number 7, pp. 1-26. 

8. Darvishvand, Abolfazl; Fazaeli, Ahmad; Ismaili Givi, Hamid 
Reza (2018), A Study of the Status of the Decisions of the 
Supreme Council of the Cultural Revolution in the Opinions of 
the Guardian Council ", Knowledge of Public Law, Volume 7, 
Number 21, pp. 21-50. 

9. Sharif, Mohammad (2005), "Legal status of the Supreme 
Council of the Cultural Revolution and the level of its 
approvals", Law and Politics Research, Nos. 15 and 16, pp. 213-
248. 

10. Shafiee, Hamidreza (2008), "Reflections on the revision and 
codification of laws and regulations in Iran; Past, Present and 
Future ”, Legal Information Quarterly, New Volume, No. 11, 
pp. 123-140. 

11. Farahani, Mohammad Sadegh; Bahadori Jahromi, Ali (2018), 
"Revision of laws; Biology of Concept, Background and 
Fundamentals ", Thoughts on Public Law, Volume 8, Number 
14, pp. 75-88. 

12. Katozian, Nasser (2007), "Revision of Laws and Regulations 
(Interview)", Quarterly Journal of Legal Information, New 
Volume, No. 11, pp. 167-181. 

13. Kadkhodai, Abbas Ali; Mr. Toogh, Muslim (2012), "Explaining 
the concept of the principle of non-delegation of legislation in 
the light of the principle of constitutional supremacy; A Critique 
of the Guardian Council Procedure, Public Law Research, 
Volume 14, Number 38, pp. 77-100. 

14. Malek Afzali, Mohsen (2008), "Status and validity of the 
resolutions of the Supreme Council of the Cultural Revolution", 
Islamic Government, Volume 13, Number 48, pp. 144-174. 

15. Mir Mohammadi Meybodi, Mostafa va Elham, Gholam Hossein 
(2013), "Study of the interference of the resolutions of the 
Supreme Council of the Cultural Revolution with the resolutions 
of the Islamic Consultative Assembly, the government and the 
Expediency Council", Journal of Islamic Law, Volume 14, 
Number 37, pp. 155-179. 

16. Interview with Dr. Rahpik (Legal Member of the Guardian 
Council), Familiarity with the position and competencies of the 



 

 
 53/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

33 

Guardian Council, Guardian Council Research Institute, Report 
No. 13930188, 12/17/2014 

17. Banai Oskooi, Majid (2015), "Restriction of the jurisdiction of 
the Court of Administrative Justice by the Supreme Council of 
the Cultural Revolution", Public Law Studies, Volume 45, 
Number 4, pp. 631-665. 

18. Nouraei, Mehdi, "Legislative Authorities in the Constitutional 
Law System of the Islamic Republic of Iran", Office of Law and 
Legislation Studies, Guardian Council Research Institute, serial 
number 13920031, 12/06/2013. 

19. Hedayatnia Ganji, Farajullah (2002), "Legal status of the 
Supreme Council of the Cultural Revolution and its approvals", 
Ravagh Andisheh, No. 8, pp. 53-70.  


