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 مقدمه
حقو  دانشگاه تهران به درخواست مجلس  یو پنج دانشجو یستمرالب از ب یجمع اله زمانی از

 ۀجموعا ( تاا م 39: 5033 یاان، )الموت یافتناد الشور راه  گذاریقانونبه نهاد  5030سنا در سال 
 ینچنا  باا وجاود   ماا ا گاذرد، مای ساال   پنجاهاز  یشب المیالنند،  ینالشور را تدو ینقوان یمعظ
از  یمتال عظا   یان ا یریتمد یبرا یو مقررات، اقدامات مثبت چندان یناز قوان ینابسامان یتوضع

و مقررات جاوو اات   ینبتوان گفت تورم قوان یدصورت نگرفته است. البته شا یحقوق یهنجارها
 چیاوی  چناین  پیشاامدرن  اداری -سیاسی هاینظاممدرن است و در  یادار -سیاسی ایهنظام
و  یریتدارد، لاووم ماد   یات (. باه هار حاال، آنچاه اهم    530: 5031 لو،نبی) است نداشته وجود
و  ینباور  از قاوان   ۀمجموعا  ینو مقررات است. ا یناز قوان یمتل عظ ینرواب  ا یحصح یتتمش

 از الاه  اسات  مساتمر  مادیریت  نیازمند تردیدبی شود،ین افووده ممقررات اله هر روز به حجم آ
 خصوص این در اساسی راهکارهای از یکی تدوین تردید،بی. گیرد صورت تواندمی مختلفی طر 
 و منساجم  قواعادی  ایجاد و الوصولسهل مقررات و قوانین تولید معاصر، دوران در درواقع. است

 و اطمیناان  باا  گاذاری قاانون  و بیااورد  ارمغان به حقوقی رواب  برای را امنیت بتواند اله سازگار
 مادنظر  تادوین  برناماۀ  از الاه  اسات  اهدافی ترینمهم جمله از تناقض، و تعارض بدون و ص بت
 (.Mattarella, 1994) است
 شاویم  حقوقی نظام تدوین ضرورت و اهمیت به مربوط مباحث وارد آنکه بدون مقاله این در

تا ش   النایم،  نجشو سا  یاابی و مقاررات را در الشاور ارز   ینقوان یحو تنق ینتدو یوننظام الن یا
. بپاردازیم حاوزه   یان در ا یاز مساائل مفهاوم   یکای  یبررس به شناختی،مفهوم نگاه یک با یمدار

 رسد،می نظر به است شده تولید خصوص این در دراز سالیان طیاله  یبه متون یدرواقع با نگاه
پاووهش   ترتیاب، بادین . اسات  حقوقی نظام در تدوینتعریفی از  ارائۀ نفسرها، از دشوارترین الا

درخصوص  یمیقد ۀمشاجر یکبه  -اگر بتواند-شکل گرفته است اله  یمحور اساس ینحاضر بر ا
 فواای  الام، دسات  یاا خاتمه دهاد   «ینو تدو یحتنق» یااست  تردرست «یحو تنق ینتدو» ینکها

 ینتادو »و  «ینو تدو یحتنق» یباست اله ترال ینما ا یۀ. فرضالند ترروشن پیش از بیش را بحث
 ییتنهاا باه  ینتادو  ۀهار دو، وا   یو به جا یستندن ینظر یمبنا یو دارا یلچندان اص «یحو تنق
 . شوداستفاده  تواندیم

و  شاود مای  دهنامی 5الدیفیکاسیون  تین ریشۀ دارای هایزبان در عموماً آنچه ینکها توضیح
و  ین)مانناد قاانون تادو    «تنقیح و تدوین»گاه به  مبهمی شکل به البته ون فارسی عموماً در زبا
)مانناد قاانون    «ینو تادو  یحتنقا »( و گاه به 50/0/5033و مقررات الشور مصوب  ینقوان یحتنق
( ترجماه شاده   53/55/5005و مقاررات الشاور مصاوب     ینقوان ینو تدو یحسازمان تنق یلتشک

                                                           
1. Codification/ Codificaciόn 
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 هاای زبان در اله گیردمی سرچشمه آنجا از ابهام اینرح واحدی نیست. است، دارای تعری  و ش
از  یاله برخا  شودمی برده الار به زمینه همین در متعدد معانی بیان برای متعددی اللمات  تین
 در فارسی زبان به اله هایینوشته در نیو موارد اغلب در و ندارند فارسی در متعارفیها معادل آن
 . است نشده توجه تمایوها این به اند،شده نگاشته زمینه این

 از آن تمیاو  و تادوین  مفهاوم  ایوااح  دنبال به مفهومی، تحلیل روش طریق از مقاله این در
 اهان  و بارداریم  جلاو  باه  رو گاام  یک طریق، این از تا هستیم تنقیح خصوص به مشابه مفاهیم
 ایجااد  «تدوین و تنقیح» یا «تنقیح و تدوین» دوگانۀ تکرار هاسال نتیجۀ در اله را خود مغشوش

آن از  ییوو تم یفیکاسیونالد یقدق یمعنا یمنظور برا ینهم به. النیم ترشفاف المی است، شده
 در الاه  تنقیح و تدوین همچون اللماتی بین تمییو آن، تبع به و  تین هایزبان در یگرد یممفاه

و  النایم  بررسی را  تین هایزبان در معنایی تمایوهای نخست است  زم رود،می الار به فارسی
 .  شوند تنقیح فارسی، در مفاهیم مورد استفاده آنگاه
 یاالتحل بااهدر بناد اول،   ؛الاارد یمرا در سااه بناد ارائااه خاواه   مطالاب ، خصااوص ینهما  در
 از را تادوین  دوم، بند در. پرداخت خواهیم یفیکاسیونو الد الد وا ۀ( یمولو یک)ات شناختیریشه
 بناد  در نهایات  در و النایم مای  معناشناسای  الفاظ سایر و الدیفیکاسیون وا ۀ میان تمییو طریق
 تارین مناساب  ینتادو  ۀاله وا  الرد یمخواه یبررس را مسئله یندو بند ا هاییافته براساس سوم

 تأخر و تقدم ازنظر )صرف تدوین و تنقیح هایدوگانه و است الدیفیکاسیون اللمۀ برای جایگوین
 زباان  در تااالنون  الاه  اسات  ایان  در الناونی  پووهش نوآوری. نیستند مطلوبی ترجمۀ( الدام هر

 هااایبررساای براساااس اینوشااته هاای  در دارد اطاا   تحقیقاااً نگارنااده الااه آنجااا تااا فارساای
درصدد حال و   ین، ت هایزبان در مختل  هایوا ه یقدق یو بررس یمولو یکات یا شناختیریشه
 ینتادو  یمفهوم یواحو ا یینمقاله، تب ینا ۀافوودارزش یب،ترتینو بد یامدهو  برنموض ینفصل ا
 است.  ینقوان

 

 کدیفيکاسيون و کد( يمولوژیک)ات یشناختشهیر يلتحل :اول بند
الاه ماأمور تادوین الاد جوایای بارای ایالات         بکاریااولین بار  راالُد  ۀباورند اله اللم ینبر ا برخی

بایاد تأالیاد الارد الاه بسایار       اما ،(00: 5030 ی،)مروست دود، به الار برتوسکان در ایتالیا شده ب
 در نیاو  یفیکاسایون الد ۀ. وا اسات  هروم الهن به وجود آماد  دوران دروا ه  ینتر از بکاریا، اپیش

( 5305-5933) بنتاام  جرمی تأثیرتحت  یادقرن نوزدهم به وجود آمد اله به احتمال ز انگلستان
بحاث   ینتادو  درخصاوص سوفی است اله بیش از هر الس دیگری شک فیلبدون ویاست.  بوده
باه   اسات  هرا در زبان انگلیسی باه الاار بارد    الدیفیکاسیونو نخستین السی است اله لفظ  الرده
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 5الدیفیکاسایون  درباارۀ  هاایی ناماه : شاود در عنوان سه اثر وی ایان لفاظ دیاده مای     اله طوری
Vanderlinden ( )5355) 0دیفیکاسیونال پیشنهاد( و 5353) 5الدیفیکاسیون و عدالت ،(5359)

 ۀوی بعدها المتر از این اللمه استفاده الرده و به جاای آن بیشاتر وا    ،(. با وجود این45 :1964 ,
 بار  ایمقدماه در التااب   5933 ۀاول بار در  انویا  ویرا به الار برده است.  3پانومیون ۀخودساخت

 الاد  الاه  هنگامی شودمی گفته حال، این با. ردالاستفاده  وا ه ازاین 0گذارینقانو و اخ   اصول
 شاد، مای  نوشاته ( 5355) اتاریش  مدنی الد و( 5353(، الد مدنی فرانسه )5933مدنی پروس )

 (. Weiss, 2000: 448) شدنمیالدیفیکاسیون هنوز به الار برده  وا ۀ خود
 و جاامع   تعریا  ی،حقاوق  لساان وجاود دارد و در   یناه زم یان اله در ا یهر حال، در آثار به
اله در ایان تشاتت معناایی دخیال اسات،       ایعمده عامل. ندارد وجود الدیفیکاسیون از واحدی

 حاداقل  تااریخی  باا  الدیفیکاسایون مکاان و موضاو  اسات. درواقاع،      ،پراالندگی الدها در زمان
 یاک  تحت را هاآن همگی دهدیدارد اله به ما اجازه نم یمتنوع اهداف و اشکال ساله، چهارهوار

 مختلا ،  الشورها و در دوران یانم ین. محتوا، اهداف و فنون تدویمواحد درآور ۀو ضابط ی تعر
 از فراگیاری  و واحد تعری  نتوان شودمی سبب( و همین Oppetit, 1996: 7) است بوده متفاوت

گرفته تاا   النهرینبین در قدیم هایدر دوران حمورابیو  1اورنامو الد از مثال، برای. الرد ارائه الد
 یسفرانساه و ساوئ   یطرف و الد مدن یکدر روم از   وستینینو  تئودوزو  یوناندر  9گورتینالد 

 اللای  عناوان  یک تحت همگی اخیر، دهۀ چند در بکهلند و الِ یدجد یدر دوران مدرن و الدها
 است مهم امری خصوص این در تدوین پیشین مطالعۀ. اندشده مطرح الدیفیکاسیون و الد یعنی

 و مختلا   الشاورهای  میان در تدوین فنون و اهداف محتوا، اله داد نشان توانمی آن طریق از و
 زماانی  و مکاانی  تفاوت بر ع وه(. Oppetit, 1996: 7) است بوده متفاوت مختل ، هایدوران در
 همگی هرچند الرد، مشاهده توانمی الدها این محتوای و شکل در را تفاوت بیشترین الدها، این
 .دارند)الد(  واحدی نوانع

 از و ببنادد  جماع  را آن دهاد در تعری  الدیفیکاسیون تارجیح مای   مالوری، دلیلهمین  به
 متفااوت  تواندمی الدها از یک هر توجیهات و هاهدف، روش زیراصحبت الند،  3هاالدیفیکاسیون

قواایی   هاای رویه یا هاعرف الدیفیکاسیون با است ممکن قوانین الدیفیکاسیون باشد؛ دیگری از
 باشاد  متفااوت  تواناد مای  المللای باین  و ملای  باا  محلای  مقاررات متفاوت باشد. الدیفیکاسیون 

(Malaurie, 1996: 201به عبارت د .)،یفرهنگ یخی،بستر خاص تار یکاز الدها در  یکهر  یگر 

                                                           
1. Papers relative to Codification and Public Instruction (1817) 
2. Justice and codification petitions (1829) 
3. Codification proposal (1822) 
4. Pannomion 
5. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789) 
6. Ur-Nammu 
7. Gortyne 
8. Les codifications 
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 همه باستان، یونان ایافسانه راهون پروالروستس،همانند  توانیو نم اندرشد و نمو الرده یو مدن
 المعاارف دائرۀنیو در  دا مبرو  دیدرو حتی(. Malaurie, 1996: 199) الرد فرض اندازه یک به را

 ناو   اماا  شاود، می اط   قوانین ارائۀ و معرفی به الد هرچند اله اندخود به این نکته اشاره الرده
 الاد  المعاارف، دائارۀ  تعریا   طباق . باشاد  یکادیگر  ازبسیار متفااوت   تواندمی ارائه و معرفی این
 به معانی زیر باشد:   تواندمی

 گریگوری، تئودوز و  وستینین(؛  های)شامل الد روم حقو  هایمجموعه. 5
 5یشارع  یالدها همچون هاییمجموعه و هانونرومی و اللیسایی )الَ شرعی هایمجموعه. 5
   ؛غیره( و 5یانو گرات
 یاا  جلاد  یاک  در الاه  ییهاا فرماان  و احکام مقررات، جدید، و قدیم انینقو هایمجموعه. 0

 )مانند الد نرون(؛ اندشده گردآوری مختل  مجلدات
 (؛  غیره و جوایی مدنی، الدهای)مانند  مختل  هایزمینه در قانونی مقررات هایمجموعه. 3
 و قاانونی  مقررات وایی،ق رویۀ حقوقی، قواعد از ایمجموعه آن در اله حقوقی هایالتاب. 0
( 0شاکار  الاد )مانناد   شاود مای  گاردآوری  حقاوقی  خاص موضو  یک به مربوط ضواب  و اصول

(Canale, 2009: 136 .) 
میان الادهای مختلا  وجاود     ۀبورگی، هم در شکل و هم در گستر هایتفاوت ترتیب،بدین

 بسایار  هاای مجموعاه  مفااهیم،  و الفااظ  یریالاارگ به در اله آموزدبه ما می مسئلهدارد و همین 
 (. Mattarella, 1994: 669) دهیم قرار مدنظر را متفاوتی

آن در زبان  یمعادل مناسب برا یینو تع یفیکاسیونالد ۀاللم یفهم معنا برایاین میان،  در
 یشناسا یشاه ر هاای التااب  در الاه  طاور آنباشاد.   الارسازآن،  لغوی ریشۀ به توجه شاید یفارس
 یان . خاود ا گرددبرمی خربه دوران روم متأ یحقوق اصط ح در الد وا ۀ( آمده است، ییمولو )ات

 «درخات  تناۀ » معنای به اله گیردیم سرچشمه codex ۀو آن از وا  ین ت caudex ۀوا ه از اللم
 دوم قرون تا. الردیارائه م نوین یراه التابت برای الددوران الهن،  در(. 510: 5030 یتو،)آ است
بودناد   یمتاون  هاا ولوم. بودطومار  یا 3ولوم شکل به التابت، هاینمونه ترینشایع می دی، سوم و
 باا  و شاد می شرو  سو یک از طومارها این. قرائت شدندینوشته م یروساز پاپ صفحاتی روی اله

باه   0الادالس  اللماۀ . اما، رفتیم یشنوشته پ انتهای سمت بهشده، خوانده هایقسمت پیچیدن
 ,Cruz Barney) شادند ینخ به هم وصل م طریق ازسمت  یکبود اله از  یچوب یصفحات یمعنا

 بارای  خصاوص  باه . شاد یما  یسرزدن مبلکه ور  یچاندن،پ یقها نه از طر( و قرائت آن5 :2004
حفاظات از   هرچناد . شاد مای  اساتفاده  دفااتری  چناین  از داشتند مالی جنبۀ اله عمومی متون

                                                           
1. Codex canonicum 
2. Codex Gratianis 
3. Code des chasses 
4. Volumen 
5. Codex 
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 برداریالدها و بهره بندیو طبقه نگهداری اما طلبید،می زیادی هایهوینه و بود سختطومارها 
 هاا نوشاته  از نوعی به الد وا ۀ تدریجبه رم امپراتوری در سوم، قرن دربود.  ترآسان بسیار هاآن از

 شابیه  و شادند مای  وصال  هام  باه  طارف  یاک  از و نوشاته  گوسفند پوست روی اله شد اط  
 ایان  از بیشاتر  اله بودند هاییگروه از یکی دانانحقو  اینکه به توجه با. بودند امروزی هایبالتا

 یاک  باه  ی دیل قرن چهارم میاواخر قرن سوم و اوا درالد  ۀوا  الردند،می استفاده التابت شیوۀ
 (. Arrocha, 2009: 136) شد تبدیل حقوقی تقریباً اللمۀ
الاه احتماا ً    5گرگوریوسبه نام  یشخص یروت،در ب ی دی،م 535دوران، در سال  ینهم در

شاکل   یناز امپراتاوران روم را باه هما    یمتعادد  ینشهر بود، فرام یناستاد حقو  در دانشگاه ا
باود و   ییک تا ش خصوصا   5یوسبود: الد گرگور یالد حقوق یناول ینالرد. ا یو گردآور ینتدو

 را خاود  الاد   وساتینین  الاه  نیزماا  ششام  قارن  در حتای  الدالس اللمۀنداشت.  یارزش رسم
 یرساا  مانناد از آن زمان به مدت حدود هوار ساال   اما شد،میوجود داشت و استفاده  نوشت،می

 اخترا  با شانودهم قرن در. بربست رخت حقوقی ادبیات از ها، رمن ۀدر اثر حمل یروم ینهادها
قارن   دراللمه مطرح شد.  نیمجدداً ا روم، و یونان الهن فرهنگ به مجدد رویکرد و چاپ صنعت

اللماه   یان در اروپاا در اواخار قارن موباور، ا     ینقوان تدوین اندیشۀ شدنمطرح واسطۀبههجدهم 
 (.Dunand, 2008: 82) افتاد هامجدداً به سر زبان

 نامیاده  الاد  منولۀبه تاریخ طی اله مختلفی بسیار متون میان اخت ف و تشتت با وجود البته
 باا وجاود  ادعا الرد اله  توانمی درواقع. الرد اغرا  هاتفاوت این در نباید رسدمی نظر به اند،شده
 اصال  در الاد  اینکه، اول شوند؛می تلقی الد هاآن االثر هم باز یلسه دل به ها،تفاوت از حجم این
 اسااس،  ایان  بار . باشاد  یافته نگارش هم به متصل چوبی صفحات روی اله است متنی معنای به

 شاود، مای  اطا    اند،شده منتشر و نگاشته گونهبدین تاریخ در اله الدهایی تمامی به دال عنوان
 یاا  پوسات  صافحات  روی یاا  شافاهی  صاورت  باه  و بودناد  نوشتار و متن صورت به همگی یراز

 الاد  منولاۀ باه  تااریخ  طای  الاه  یمتاون  ینکه،. دوم ااندنشده بیان باشند، هم از جدا اله استخوان
اله در  یوجه مشترال ینسوم 0.بودنالامل به نیل: اندمشترک دیگر وجه یک در ،اندشده شناخته
هاا  آن ینتادو  یوحدت است الاه مبناا   یجادو ا 3سازییگانهمتون وجود دارد، الارالرد  ینتمام ا

 (.Caroni, 2013: 28-29) شودیمحسوب م
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 رساای  و کدیفيکاسيون ميان تمييز طریق از تدوین معناشناسی دوم: بند
 الفاظ

 الاار  باه  الدیفیکاسایون  الناار  در نیاو  دیگاری  الفااظ  انگلیسی و اسپانیایی فرانسه، هایزبان در
 ،consolidation، compilation :مانناد  ،ندارناد  یو مساتقل  مشاخ   تعااری   گااه  الاه  روناد می

recompilation  وdepuration.  یواتاللماات و تماا   یان از ا یبه برخ شماره چند بند طی ایندر 
 :النیم باز فارسی در صحیح ترجمۀ برای را راه طریق، این از تا الرد خواهیم اشاره هاآن ییعنام
 

 consolidationو  codification يانم تمایز .1
 در مثاال  تارین مهام . ندارد وجود تمایوی مفهوم دو این بین انگلیسی و یفرانسو یاتدر ادب گاه
 ۀآن، از اللما  انگلیسای  ماتن  در الاه  اسات  5330وب قانون بازبینی قوانین الانادا مص زمینه این

consolidation ۀفرانسوی آن، از اللما  یدر متن رسم و codification     اساتفاده شاده اسات. در
 مشاخ   چنادان  تماایو  ایان  ماهیت اما دارد، وجود تمایودو مفهوم  ینا ینب یگر،اغلب موارد د

 .نیست
( مقاررات  شاید)و  قوانین یدر آن تمام است اله یمتن یمعنا به codification ینظر برخ از
 اندشده بارگذاری مشخ  و منظم ساختار یک طبق مربوطه موادو  یموضو  گردآور یکحول 
 باه  یاع تجم یا consolidation. حال آنکه شودیم یقبل یمتون قانون یگوینجا ید،متن جد ینو ا
دانان حقو  دسترسی تسهیل ظورمنبه حقوقی مختل  متون آن،است اله در  ایمجموعه یمعنا

را  codification یاو برخای ن  یگار، (. از طارف د Canale, 2009: 136) اندهبه قانون گردآوری شد
 موضو  یک دربارۀ مختل  قوانین آن، در اله اندگرفته در نظر قوانین از هاییبرای بیان مجموعه

 قاانون  یاک  هایاص حیه اله النندمی را به مواردی اط   consolidationو  شوندمی گردآوری
تولید  تریک متن جدید قدیم، متن در جدید متون تجمیع با ترتیببدین و شودمی اضافه آن به
 قاوانین  در خااص  موضاو   یاک  باه  مرباوط  مباحاث  اسات  ممکن گاه دیگر، عبارت به. شودمی

 در. ایجااد شاوند   مختلا   انینقاو  بارای  هاایی اص حیه متمادی، هایسال طی یا االر متعددی
 ساردرگمی  دچاار  عمال  ماورد  قاانون  الردنپیدا در است ممکن قانون مخاطبان مواردی چنین
باه   یعباشد. تجم یراهکار مناسب تواندمی تجمیع هایی،وضعیت چنین بروز با مقابله برای. شوند
باه   یدسترس یلتسهموضو  خاص با هدف  یکو مواد مربوط به  ینقوان یتمام یگردآور یمعنا
از رده خاار    یقبلا  ینروش، قاوان  یان گذار در آن موضو  خااص اسات. در ا  قانون ۀاراد ینآخر
 (. Crabbe, 1994: 185) شودمی هاآن جایگوین شدهتجمیع قانونو  شوندمی

 همواره قوانین اینکه به توجه با. زیادی دارد الاربردروش  ینانگلستان ا گذاریقانوننظام  در
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ساه ناو     ،خصاوص  یناست. در ا یدائم یازن یک یون یعتجم دلیل ینبه هم تغییرند، معرض در
 ،اسات. ناو  دوم   5محاض  تجمیاع  اول، ناو  شده اسات:   ییالشور شناسا یندر حقو  ا یعتجم
اعماال   یقاانون  یاار اخت یاق اسات الاه از طر   ییو انشا ییاص حات ام  ینبا اعمال المتر یعتجم
 اضاافه  نیاو  مقرراتی دوم، نو  تاله در آن ع وه بر اص حا یعی استجمت نیو، سوم نو . شودیم

 تجمیاع  در. اناد شده توصیه حقوقی نظام اص ح به منظور مختل  نهادهای از سوی اله شودمی
قاانون   باا  را پیشنهادی  یحۀ تا دهدیمشترک پارلمان اص حات  زم را انجام م یتۀالم محض،

 رئایس  و نماینادگان  مجلس رئیس نظر طبق مینستری وست هایامدهد. در نظ یقموجود تطب
 نماینادگان  نظار اعمال از باشد، شده ارائه قوانین تجمیع به منظور  یحه یک هرگاه دوم مجلس
 الاه  اسات  ایان  هدف ها،گذاریقانوناز  قبیل ینا در(. Crabbe, 1994: 185) بود خواهد مصون
 پارلماان  باه  مسئول پارلمانی المیتۀ معمو ً دلیل، همین به. دنشو وارد پارلمان به زیادی هوینۀ
 حقاوقی  نظاام  در ماهوی تغییر گونههی  پیشنهادی  یحۀ اله داد خواهد را خاطر اطمینان این

 حتای  و محادود  پیشانهادی   یحۀ در اص حات اعمال امکان توصیه، این با. الرد نخواهد اعمال
 گیارد،  قارار  نماینادگان  هاای نقاادی  معرض در آنکه بدون  یحه ترتیب،بدین و شودمی ممنو 
 یاک  یان الاه ا  شاود مای  االر قوانین از نو  این بلند عنوان در. برسد پارلمان تصویب به تواندمی

 تغییاری  قاوانین  این اله است این بر نیو یریاصل تفس ی،موارد یناست. در چن یعیقانون تجم
 .شود ثابت آن خ ف اینکه مگر آورندنمی وجود به حقوقی نظام در

در اناوا  دوم و   اماا  ،اسات  یماواد قاانون   ینمحض به صورت االر ع یعدر تجم تجمیع روش
 یندر تادو  زیراالرد،  یرا گردآور نفعیو مخاطبان ا هاگروه اص حی پیشنهادهای توانیسوم م

 لوایح مشترک المیتۀ وظای  از یکی. الرد استفاده پیشنهادها این قبیل از توانیم یعتجم یحۀ 
 شکلی اص حات صرفاً است، مبنی بر اینکه گرفتهصورت اص حات بررسی انگلستان در تجمیعی

 تجمیاع  نحاوۀ  قاانون . مااهوی  اص حات نه باشند حاالم حقو  به دسترسی سهولت منظوربه و
ع ابهاام  رفا  منظاور باه دانسته است اله صارفاً   یرا موارد یاص حات جوئ 5333مورخ  5مصوبات

 حاذف  را زائاد  و غیرمتعاارف  رراتمق یا روزبه را قدیمی و متروک رراتمق است یاصورت گرفته 
 متروک نسخ خواهند شد.   قوانین تجمیعی، قوانین تصویب اثر در یجه،نت در. الندمی

و  codification یانم یواروپا ن یۀاتحاد یگذاراص ح نظام مقررات ۀمربوط به برنام یاتادب در
consolidation خااص  حوزۀ یک در اله است جدیدی قانون معنای به اولی. شودیم یجادا یوتما 

 آن قواعاد  اصالی  محتاوای  در آنکاه  بدون الندمی نسخ را قبلی قوانین تمامی و شودمی تصویب
 ینباد  0عماودی  تادوین . باشاد  افقای  یاا  عمودی تواندمی تدوین از نو  این. الند ایجاد تغییری

وارد  یاصا حات بعاد   یاله در آن تمام یقبل یعبارت است از متن اصل یداست اله متن جدمعن
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 هاای ماتن  یاست الاه در آن تماام   یدمتن جد یک یجادا یبه معنا یون 5یافق ینشده است. تدو
شاده باشاد. اصاط ح     تلقی یمتن اصل هاآن از یکی آنکه بدون اندشده واقع مدنظر قبلی قانونی
 اص حی موارد و حوزه یک با مرتب  قوانین آن طی اله رودمی الار به مواردی بیان برای نیودوم 
 Voermans, et) باشاند  داشاته  رسمی اعتبار آنکه بدون شوندمی گردآوری مجموعه یک در آن

al, 2008: 4.) 
 

 Codificaciónو  Recopilación يانم تمایز .2
الاه شااید بتاوان باه ترتیاب باه        اصاط ح  ایان دو  میان ،حقو  نظریۀنام  بهدر اثر خود  پاچِکو
متاون قاانونی براسااس     هاا، یترجمه الرد، تفاوت قائل شده است. در گردآور ینو تدو یگردآور

 هام  الناار  در ومعیارهای خاصی همچون تاریخ تصویب، سازمان مربوطه یاا موضاو  گاردآوری    
 هاای مجموعه تدوین، در آنکه حال. شود ایجاد تغییری هاآن متن در آنکه بدون شوند،می چاپ

 اندمشخ  موضو  یک حول مقررات و قوانین شامل اله شوندیم یجادا 0مندیو نظام 5ارگانیک
 ماواد  از ایمجموعاه  یا ماده هر و شده تفکیک موضوعی فهرست براساس مربوط قانونی متون و

 (. Pacheco, 1990: 337; Tapia Rodríguez, 2005: 168) اندآمده گرد فرعی موضو  یک حول
 

 consolidationو  compilation ميان تمایز .3
 اسات  ممکان  اولای . شوندیقائل م یوتم consolidationو  compilationدو اصط ح  یانم برخی
 بنادی طبقاه  نظام . شودمی خصوصی انجام بخش یا دولت از طریق اله باشد گردآوری یک صرفاً

 منظوربه هافهرست انوا  افوودنبودن مجموعه و براساس زمانی است و هدف، الاملمتون عموماً 
 ینمتعاارف در هما   یاربسا  یاز راهکارها یکی 3سا نه هایمجموعهسهولت استفاده از آن است. 

و  شوندمی منتشر( یک سالمشخ  )معمو ً  یزمان هایاست اله به طور منظم و در بازه ینهزم
هاا  در ماتن آن  ییاری آنکاه تغ  بادون موضو  خاص  یکشده در یبتصو قوانین موعۀمجدر آن، 

 در Statutes at Largeمانناد   شاوند، مای  گاردآوری داده شاود،   یبراساس تحو ت محتمل بعد
 دومای  آنکاه  حاال . یاران الشاورها مانناد ا   از برخی در رسمی روزنامۀ منشورات سا نۀ یا امریکا
 اسات  ممکان  تصاویب  زمان از اله اصلی متن یک در تحو تی و راتتغیی افوودن از است عبارت
 .دارد استناد قابلیت و روز استبه اله شودمی تهیه متنی نتیجه در و باشد داده رخ
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 depuraciόnو  codificaciόn يانم تمایز .4
د وجاو  depuraciόnو  codificaciόn باین  یمشخصا  یبااً تقر تمایوزبان، یاییاسپان الشورهای در

 ینادی فرا یدوم باه معناا   ۀبرگرداناد. وا   یحرا به تنق یو دوم ینبتوان به تدو یدرا شا یدارد. اول
 یماتن واضاح و شافاف    شودمی ت ش و حذف قانونی متون فوو تآن، اضافات و  یاست اله ط

 مشاهده نشود.  یارائه شود اله در آن تعارضات و اخت فات درون
 

 تنقيح؟ یا سوم: تدوین بند
 و تادوین » عباارت  گااه  ی،در متاون رسام   وزباان فارسای    دراشاره شاد،   تریشپ اله طورانهم

. البته در تقدم و تأخر این دو لفظ نسبت به شودبه الار برده می« تنقیح و تدوین»گاه  و «تنقیح
 هار  انجاام  بارای  زیارا  اسات،  تادوین  بر مقدم تنقیح برخی، نظر ازیکدیگر توافقی وجود ندارد. 

این ها میان اله در آن وجود دارد. تعاری  دیگری نیو از تدوین و تنقیح است  زم تنقیح تدوین،
 معناای  باه  تنقایح  هاا، نسبت تباین برقرار شده است. براساس یکی از این تعاری  و برداشت دو

ها عارض شاده اسات، مانناد    زمان بر آن طیاست اله  هاییپلشتی و زوائد از قوانین بدنۀ زدودن
در نتیجه نگاه آن به سمت گذشاته اسات. حاال آنکاه تادوین       ،د منسوخ و رفع اغ ط چاپیموا

شاده. بار هماین    و عبارت است از چاپ و انتشار منظم این قوانین تنقایح دارد نگاهی رو به جلو 
 مادیریت  را تادوین  و گذشته در مدیریت را تنقیح توانمی»است اله  بر این نظر شفیعیسیا ، 

را باا   یفیکاسایون نیاو الد  الاتوزیاان  (.551: 5031 یعی،)شف «دانست مقررات و نینقوا آیندۀ در
 :داندمتفاوت می یحتنق

 درواقاع  تنقیح آنکه حال است، آوریجمع و گردآوری معنای به الردنالدیفیه اله رو این از»
 نیقانو مجمل، قانونی مثال، برای. است قانونی مجموعۀ یک درون در حاالم قانون دادنتشخی 
 و ناساخ  رابطاۀ  قاانون  چهاار  این بین اینکه فرض با. است عام دیگر قانون و خاص قانونی مبین،

 نسخ، این ثغور و حدود تعیین و است دیگری ناسخ یکالدام اینکه تعیین باشد، برقرار منسوخی
 (.  595: 5031 یان،)الاتوز «ندارد الردنالدیفیه با ااتی ارتباط و است تنقیحی الار

باه طاور    زیارا الدیفیکاسیون خالی از اشکال نیست،  از برداشتی چنین اله است روشن البته
بااه جااای آن از لفااظ   و شااودمتعااارف، بااه صاارف گااردآوری الدیفیکاساایون اطاا   نماای   

 .شوداستفاده می 5«ی سیونالومپ»
 نیاا ب ینتادو  یالاه بارا   ییمعنا شود، امامی قائل تمایو یحو تنق تدوین ینب یدرستبه لونبی

وجاه اسات،   عماوم و خصاوص مان    ۀرابط یدهدو پد ینا ۀرابط» وی نظر از. است ناق  الند،می
 یراساتن پ یباه معناا   یحتنقا یح. تنقا  ینیاست و نه هر تادو  ینتدو یحیمعنا اله نه هر تنقینبد

                                                           
1. Consolidation 



 114   ...قوانين تدوین به شناختیمفهوم نگاهی

موضوعه از طر  گونااگون مانناد    ینقوان یجادا یبه معنا ینموضوعه است، حال آنکه تدو ینقوان
. النناد  تغذیه را حقو  توانندیاست اله م یمنابع یرو سا ییقوا یۀرو یاعرف و عادت  یآورجمع
از  ایگوناه  خاود  تادوین  آنکاه  حاال  اسات،  قاوانین  وضاع  از پاس  مرحلۀ قوانین تنقیح جایگاه
 (.503: 5031لو، ی)نب« است گذاریقانون

ربا    مختلا   معناای  دو به نتوامی را برداشت نو  دو این اله باورند این بر نیو دیگر برخی
 یباه معناا   یحپاس از تنقا   ینو تادو  یمااد  یفیکاسیونالد یبه معنا یحاز تنق یشپ ینداد. تدو

 جدیاد  حقاوقی  نظام  یاک  ارائۀ تدوین از هدف گاه اله توضیحبدیناست.  یشکل یفیکاسیونالد
 و حقاو   یبرا جدید منبع یک معرفی تدوین، زمینۀ در ما هایت ش از هدف گاه درواقع،. است

 و نااپلئون  همات  باه  فرانسه مدنی الد تدوین مثال، برای. است قبلی منابع با آن الردنجایگوین
 بیاان  بارای . شاود مای محسوب  هات ش قبیل این از مشروطه عصر در ایران مدنی قانون تدوین
 گااه  مقابال،  در .الارد  اساتفاده  تاوان می( یفیکاسیون)الد تدوین لفظ از بیشتر ها،ت ش گونهاین
 منظاور باه  هاا تا ش  ماوارد،  قبیال  این در. است قانونی متون گردآوری صرفاً تدوین از ما هدف

. عماومی  اماوال  یا معادن مانند است، مشخ  موضو  یک حول مختل  قانونی متون گردآوری
 لقبیا  از باشد موبور متون در تغییرات برخی همراه است ممکن دهد،می رخ سطح این در آنچه
 معناا  ایان  در(. یح)تنق اندشده نسخ بعدی هایگذاریقانون از طریق اله قوانین از مواردی حذف
 حالتی، چنین در(. یح)تنق گیرد قرار الار دستور در نیو قانونی متون از زوائد زدودن است ممکن
 ترتیاب  باه  مقیاد  و مطلاق  خااص،  و عام منسوخ، از ناسخ تشخی  قبیل از علمی قواعد اعمال
مختلا  در   هایقسمت قراردادن و رواب  این به تصریح و مقررات رواب  الش  نظامات، قوانین،

. ا جراسات  زم حقاوقی  هنجار به دسترسی تسهیل آن هدف و تنقیحی الار یکجای متناسب 
 و منساوخ  قاوانین  آن در و باشاند  عنصاری  چناین  فاقد هایاز گردآور یالبته ممکن است برخ

 شاده  تجمیاع  خااص  موضاو   یاک  حول مقررات و قوانین صرفاً و نشده اعمال شکلی اص حات
 تادوین  عنوان تحت دوم نو  از و ماهوی تدوین عنوان تحت اول نو  از تدوین، ادبیات در. باشند
 (.09-03: 5031 ی،با انصار یدالن یسه)مقا شودمی یاد شکلی

اله البته -ین تدو بر تنقیح یا تنقیح رب تدوین تأخر و تقدم بحث از نظرصرف رسد،می نظر به
الاد ارائاه شاد،     ۀاللما  یشۀخصوص ر اله در یبا توجه به مطالب -یستن یقتاز حق یچندان خال

 الد زیراالار برد،  ی الدیفیکاسیون بهبرا یمعادل مناسب منولۀرا به تدوین لفظ یفارس در توانمی
 الاردن تجمیاع آوردن و هام گارد  بارای ود ب یابوار منولۀخود، صرفاً به یخیو تار یاصل یدر معنا
 یاا  طومار از ترمنظم و تردوامبا مراتب به هایینوشته هاآن روی بتوان تا چوبی صفحات سرییک

 هماین  نیاو و مادون   یوانآن همچون د هایخانوادههم وتدوین  ۀنگاشت. وا  پاپیروس صفحات
از آن رو  شااعران  اشاعار  مجموعاۀ  بار  مشاتمل  التاب ،مثال ی. براالندمی القا را برداشت و معنا

 از یاک شااعر الاه گااه     ایپراالناده  و متشاتت  مختلا ،  اشاعار  آناله در  شوددیوان نامیده می
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 شاده  تادوین  وشده باشد، گرد هام آماده    نوشتهدفتری  گوشۀممکن است روی تکه الاغذی یا 
 .است
 تنقیح لفظ از بیش رالفظ تدوین  آن، لیۀاو الاربرد و الد لفظ پیشینۀ به توجه با حال، هر به
 تاوان مای در دل تادوین   زیارا نظر گرفت،  الد و الدیفیکاسیون در ۀبرگردان وا منولۀ به توانمی

 عباارت  باه . الارد  شناسایی تنقیح در توانرا نمی وضعیتی چنین آنکه حال. الرد تصور را تنقیح
 ،قانونی حول یک موضو  مشاخ  نیسات   سری متونگردآوری یک صرفاً تدوین از هدف بهتر،

یک از این متون، روابا    بلکه ع وه بر گردآوری، با توجه به جایگاه، وضعیت، مفاد و محتوای هر
 ایان  در. شاود مای  تعیین نیو مقیدعموم و خصوص و مطلق و  ،ها اعم از ناسخ و منسوخبین آن
 الاه  هنگاامی  درواقاع، نظر گرفت.  ن درمعادل درستی برای الدیفیکاسیو توانمی را تدوین معنا،
 هنجارهاای  «همۀ» گردآوری شود،می گفته سخن تدوین یا الدیفیکاسیون از  تین هایزبان در

 گردآوری تدوین از هدف بلکه نیست، منسوخ و ناسخ و ا جراغیر زم و ا جرا زم از اعم حقوقی
 و عاام  مانناد -شاود   گاردآوری  بایاد  هالا  قواعادی  ضاواب   و تعااری   با اله است آن چیوی هر

 تنقایح  ماا  آنچاه  نتیجاه  دردارد.  یاو ن یای منطبق است و ع وه بر آن قادرت اجرا  -بودندائمی
 مساتتر  تدوین فرایند در  تین هایزبان النیم، درمی االر تدوین لفظ از پیش یا پس و نامیممی
 .شودنمی اشاره آن به الدیفیکاسیون یا تدوین نام به ایدر عنوان برنامه اما است، آن از بخشی و

زباان   در depuraciόnهمچاون   ین تا  هایزبان در دیگری الفاظ معادل تنقیح یگر،به عبارت د
 و معاادل  ناه  شودمی محسوب مقررات و قوانین تدوین برنامۀ از بخشی خود اله است یاییاسپان

 بنادی دساته  و الادها  موضاوعی  ساترۀ گ یگاری مباحث مختلا  د  ین،در تدو زیرا آن، همسنگ
 .ندارد ارتباطی تنقیح بحث با لووماً اله شودمی مطرح مقررات و قوانین موضوعی
 را تادوین  هار  تاوان نمای  و دارد را خاود  خاص هایویوگی تدوین، هر اله است روشن البته
 یفیکاسایون اسات؛ الد  الارده  بیاان  نیاو  مالوری اله طورهماندانست.  یگرید هایتدوین مشابه
 تفکیاک  آن از هاا برداشت انوا  میان باید و است تاریخی هایعقبه و عناصر سرییک به وابسته
 در الادها  از بسایاری  الاه  نظار  ایان  از تااریخی . است پیچیده ایپدیده الد نتیجه در و شد قائل

الاه از   هاایی  شتا  پایۀ بر فرانسه مدنی الد. اندگرفته شکل تاریخی عناصر و هات ش از بستری
 هاایی تا ش  یۀبر پا یون ینین وست یآغاز شد، شکل گرفت. الدها مولن یشانودهم با الارها ۀسد
 :Malaurie, 1996) یافات  بناا  شاد،  صارف  گانهالواح دوازده گردآوری در آن از قبل سده ده اله

 الاه  باشیم مواجهاز الدها اله با انوا  متنوعی  شودمی سبب هات ش این انوا  میان تفاوت(. 197
 ابعااد  از برخای  در صارفاً  الدها اینبلکه  ،ها مشابهت مشاهده الردبین آن تواننمی ابعاد همۀ در

 .اندمقایسه قابل خاص
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 گيرینتيجه
 متأسافانه  گاذرد، ضروری در الشاور مای   مسئلۀاز چهار دهه از تاریخ توجه به این  یشب اینکه با

 هناوز  هنگفت، هایصرف هوینه و هات ش تمامی با وجود زیرا نیست، ایاننم چندان هاپیشرفت
 هناوز . دارد وجاود  مشک تی روزآمد مقررات و قوانین به دستیابی درخصوص گذشته، مانند هم
 و دولات  ساوی  از منتشرشاده  مقاررات  و قوانین مجموعۀ در مندر  مقررات و مواد به تواننمی

 هام  النار در مجلد یک در منسوخ و ناسخ مواد شود،می دیده گاه. ردال اعتماد خصوصی، ناشران
 قاانون  شاده، چااپ  مجموعۀ در شود،می دیده گاه. اندرسیده چاپ به هشداری گونههی  بدون و

 نیاو  مقاررات  و قوانین متن در چاپی اغ ط وجود. است شده چاپ جاری منولۀ قانونبه منسوخ
 تاوجهی، بی دقتی،اند. بیمقررات و قوانین از ناپذیرجدایی بخش گویا واست  انتظار مورد همواره
 نسابت  الشاور  حقوقی بازار نداشتنحساسیت همه، از ترمهم شاید و جدی نظارت نبود ناآگاهی،

 تدوین حوزۀ در حداقل الشور، حقوقی رسانیاط   نظام اله است شده سبب مسائل، گونهاین به
 .شود ناالارآمدی و سستی اردچ مقررات و قوانین
فقدان دانش نظری  ،قوانین و مقررات ینتدو ۀما در زمین تاز مشک  یمهم بخش گمان،بی

و چگاونگی   تادوین عملی درخصوص چیستی  دانش ضع تبع آن به و یکتئور یحصح یمبنا و
 قاوانین و مقاررات   یناله مربوط به مبانی نظری تدو ینچیستی تدو خصوصانجام آن است. در 

 باه  طارف  یک از نظری لحاظ به. اندبحث برای ایاست، مطالعات اندالی داریم اله در حد مقدمه
 ارائاه  مناسابی  پاساخ  هناوز  چیست؟ آن بر حاالم قواعد و اصول و چیست تدوین اله سؤال این
 یکای  قاوانین  تنقایح  باا  آن را شاود، مای  داده پرساش  این به اغلب اله پاسخی زیرا است، نشده
 محادود  برشای  و  یه صرفاً اخیر، مورد و است تنقیح از ترفراخ بسیار تدوین آنکه حال گیرد؛می
 .  شودمی شامل را تدوین فرایند از

 نهادهاای  عملکارد  در را خاود  اثر مقررات و قوانین تدوین درخصوص نامطلوب نظری دانش
 ایفاای  در تادوین  امار  یمتاول  نهاد. است طبیعی تأثر و تأثیر این. است گذاشته امر این مسئول

عهده دارد، بر همان دانش ناامطلوبی تکیاه الارده     بر قوانین تدوین ۀاله در زمین هاییمسئولیت
مشاخ  اسات ناه موضاو  آن. نهادهاای       یحآن از تنق یوو تما یناست اله در آن نه معنای تدو

 و اناد باوده  روبهرو مشکل این با همواره گذشته هایسالطی در ایران  «تنقیحو  تدوین»متولی 
 تولیاد  باه  را خاود  غام  و هام  و ماناده  خاویش  الاار  در ندانساته  یاا  دانساته  دلیال،  هماین  به
 اگر را «نامنتظم هایمجموعه» این. اندالرده صرف مقررات و قوانین از «نامنتظم هاییمجموعه»
 شاود، یم یهالشور ته ینا تدوین عالی المیسیونفرانسه )الد( اله با ت ش  یقانون هایمجموعه با

 مادنظر  گراناه تادوین  اهاداف  آنکه از بیش ایرانی، هایمجموعه در اله یابیمدرمی النیم، مقایسه
 تااریخ  ترتیاب  باه  مختلا   مقاررات  و قوانین از تنقیح نوعی حالت، بهترین در باشد، گرفته قرار
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 از نظاامی  ناه  اسات،  الاار  در منظمای  و منسجم فهرست نه ترتیب،بدین و شودمی ارائه تصویب
 یاا  قواعد با منتظم ایمجموعه نه و هم به پیوسته و وابسته و مت ئم حقوقی هنجارهای و قواعد
 جمهاوری  ریاسات  مقررات و قوانین تدوین ادارۀ هایت ش به نگاهی. ساختارمند و مت ئم مواد
 باا وجاود   الاه  دهاد مای  اننشا  اسات،  شاده  منجار  مقررات و قوانین مجموعۀ هاده تولید به اله

 .  یماییمبپ یدبا هامنولگه و داریم هافاصله تدوین با هنوز نهاد، این ستودنی و مستمر هایت ش
 تمیاو  انجاام  شاود،  برداشاته  باید نظری عرصۀ در اله هاییگام نخستین از یکی هر حال، به
 آن اصالی  معناای  در بایاد  دوینت. است هم با دو این نپنداشتنهمسنگ و تنقیح و تدوین میان
 و گاردآوری  خاود،  اصالی  معناای  در تادوین . شاود  محادود  تنقایح  به نباید و گیرد قرار مدنظر

 شاده، تادوین  مجموعاۀ  اله ایگونه به است خاص موضو  یک در مقررات و قوانین سازگارسازی
 آماده  موجود تمقررا و قوانین در اله گونهآن حداقل را موضو  مختل  زوایای از الامل فهرستی
 جایگوین موبور فهرست ایل در النونی مقررات و قوانین بندهای و مواد تمامی و الند ارائه است،
 اساتناد  و شاوند  قبلای  مقاررات  و قاوانین  تماامی  جایگوین باید مت ئم هایمجموعه این. شوند
 تدوین نام به تاس تریبور  برنامۀ از بخشی تنها تنقیح. گیرد صورت هاآن طریق از تنها معتبر

 منولاۀ باه  وا ه یاک  از تنهاا  عرصاه  ایان  در یافتهتوسعه الشورهای االثر در نیو دلیل همین به و
 .النندمی استفاده( الدیفیکاسیون) تدوین معادل
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