فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،1بهار 111-34 :1931

نگاهی مفهومشناختی به تدوین قوانين و تمييز آن از تنقيح
مسلم

آقاییطوق*

چکيده
بیش از  05سال از عمر تدوین در نظام حقوقی ایران میگذرد ،اما هنوز در عرصههاای مختلا
این برنامه ،دچار آسیبهای جدی هستیم .یکی از این آسیبها ،خلا میاان دو مفهاوم الا ن
(تدوین) و خرد (تنقیح) و ت ش برای همسنگپنداشتن آن دو است .درواقع ،در ادبیات حقاوقی
و نظام قانونگذاری الشور به تناوب گاه از تنقیح و تدوین و گاه از تدوین و تنقیح ساخن گفتاه
میشود .حال آنکه مطالعات ریشهشناختی و نگاهی به تجرباۀ ساایر الشاورها و ادبیاات حقاو
تطبیقی نشان میدهد اله بهترین ترجمه برای لفظ الدیفیکاسیون ،لفاظ تادوین اسات .تنقایح
صرفاً بخشی از برنامۀ اللی تدوین است الاه باه شناساایی زوائاد و فواو ت قاوانین و مقاررات
میپردازد .حال آنکه برنامۀ تدوین شامل بخاشهاای دیگاری همچاون نظااممنادالردن قواعاد
حقوقی در یک حوزۀ خاص و ایجاد انسجام در الل نظام حقوقی است.

کليدواژگان
تدوین (الدیفیکاسیون) ،تورم قوانین ،تنقیح ،قانونگذاری ،الد.

* استادیار دانشگاه علوم قوایی و خدمات اداری ،تهران.
تاریخ دریافت ،5030/50/05 :تاریخ پذیرش5030/55/50 :

Email: moslemtog@yahoo.com

 39فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،1بهار 1931

مقدمه
از زمانی اله جمعی مرالب از بیست و پنج دانشجوی حقو دانشگاه تهران به درخواست مجلس
سنا در سال  5030به نهاد قانونگذاری الشور راه یافتناد (الموتیاان )39 :5033 ،تاا مجموعاۀ
عظیم قوانین الشور را تدوین النند ،المی بیش از پنجاه ساال مایگاذرد ،اماا باا وجاود چناین
وضعیت نابسامانی از قوانین و مقررات ،اقدامات مثبت چندانی برای مدیریت ایان تال عظایم از
هنجارهای حقوقی صورت نگرفته است .البته شاید بتوان گفت تورم قوانین و مقررات جاوو اات
نظام های سیاسی -اداری مدرن است و در نظامهای سیاسی -اداری پیشاامدرن چناین چیاوی
وجود نداشته است (نبی لو .)530 :5031 ،باه هار حاال ،آنچاه اهمیات دارد ،لاووم مادیریت و
تمشیت صحیح رواب این تل عظیم از قوانین و مقررات است .این مجموعاۀ باور از قاوانین و
مقررات اله هر روز به حجم آن افووده میشود ،بیتردید نیازمند مادیریت مساتمر اسات الاه از
طر مختلفی میتواند صورت گیرد .بیتردید ،تدوین یکی از راهکارهای اساسی در این خصوص
است .درواقع در دوران معاصر ،تولید قوانین و مقررات سهلالوصول و ایجاد قواعادی منساجم و
سازگار اله بتواند امنیت را برای رواب حقوقی به ارمغان بیااورد و قاانون گاذاری باا اطمیناان و
ص بت و بدون تعارض و تناقض ،از جمله مهم ترین اهدافی اسات الاه از برناماۀ تادوین مادنظر
است (.)Mattarella, 1994
در این مقاله بدون آنکه وارد مباحث مربوط به اهمیت و ضرورت تدوین نظام حقوقی شاویم
یا نظام النونی تدوین و تنقیح قوانین و مقاررات را در الشاور ارزیاابی و سانجش النایم ،تا ش
داریم با یک نگاه مفهومشناختی ،به بررسی یکای از مساائل مفهاومی در ایان حاوزه بپاردازیم.
درواقع با نگاهی به متونی اله طی سالیان دراز در این خصوص تولید شده است به نظر میرسد،
از دشوارترین الارها ،نفس ارائۀ تعریفی از تدوین در نظام حقوقی اسات .بادینترتیاب ،پاووهش
حاضر بر این محور اساسی شکل گرفته است اله -اگر بتواند -به یک مشاجرۀ قدیمی درخصوص
اینکه «تدوین و تنقیح» درستتر است یا «تنقیح و تدوین» خاتمه دهاد یاا دساتالام ،فواای
بحث را بیش از پیش روشنتر الند .فرضیۀ ما این است اله ترالیب «تنقیح و تدوین» و «تادوین
و تنقیح» چندان اصیل و دارای مبنای نظری نیستند و به جای هار دو ،وا ۀ تادوین باهتنهاایی
میتواند استفاده شود.
5
توضیح اینکه آنچه عموماً در زبانهای دارای ریشۀ تین الدیفیکاسیون نامیده مایشاود و
در زبان فارسی عموماً و البته به شکل مبهمی گاه به «تدوین و تنقیح» (مانناد قاانون تادوین و
تنقیح قوانین و مقررات الشور مصوب  )5033/0/50و گاه به «تنقایح و تادوین» (مانناد قاانون
تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقاررات الشاور مصاوب  )5005/55/53ترجماه شاده
1. Codification/ Codificaciόn
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است ،دارای تعری و شرح واحدی نیست .این ابهام از آنجا سرچشمه میگیرد اله در زبانهاای
تین اللمات متعددی برای بیان معانی متعدد در همین زمینه به الار برده میشود اله برخای از
آنها معادل متعارفی در فارسی ندارند و در اغلب موارد نیو در نوشتههایی اله به زبان فارسی در
این زمینه نگاشته شدهاند ،به این تمایوها توجه نشده است.
در این مقاله از طریق روش تحلیل مفهومی ،به دنبال ایوااح مفهاوم تادوین و تمیاو آن از
مفاهیم مشابه به خصوص تنقیح هستیم تا از این طریق ،یک گاام رو باه جلاو بارداریم و اهان
مغشوش خود را اله در نتیجۀ سالها تکرار دوگانۀ «تدوین و تنقیح» یا «تنقیح و تدوین» ایجااد
شده است ،المی شفافتر النیم .به همین منظور برای معنای دقیق الدیفیکاسیون و تمییو آن از
مفاهیم دیگر در زبانهای تین و به تبع آن ،تمییو بین اللماتی همچون تدوین و تنقیح الاه در
فارسی به الار می رود ،زم است نخست تمایوهای معنایی در زبانهای تین را بررسی النایم و
آنگاه مفاهیم مورد استفاده در فارسی ،تنقیح شوند.
در هماین خصااوص ،مطالاب را در سااه بناد ارائااه خاواهیم الاارد؛ در بناد اول ،بااه تحلیاال
ریشهشناختی (اتیمولو یک) وا ۀ الد و الدیفیکاسیون خواهیم پرداخت .در بند دوم ،تادوین را از
طریق تمییو میان وا ۀ الدیفیکاسیون و سایر الفاظ معناشناسای مای النایم و در نهایات در بناد
سوم براساس یافتههای دو بند این مسئله را بررسی خواهیم الرد اله وا ۀ تادوین مناسابتارین
جایگوین برای اللمۀ الدیفیکاسیون است و دوگانههای تنقیح و تدوین (صرفنظر از تقدم و تأخر
هر الدام) ترجمۀ مطلوبی نیستند .نوآوری پووهش الناونی در ایان اسات الاه تااالنون در زباان
فارساای تااا آنجااا الااه نگارنااده تحقیق ااً اط ا دارد در هاای نوشااتهای براساااس بررساایهااای
ریشهشناختی یا اتیمولو یک و بررسی دقیق وا ههای مختل در زبانهای تین ،درصدد حال و
فصل این موضو برنیامده و بدینترتیب ،ارزشافوودۀ این مقاله ،تبیین و ایواح مفهومی تادوین
قوانین است.

بند اول :تحليل ریشهشناختی (اتيمولوژیک) کد و کدیفيکاسيون
برخی بر این باورند اله اللمۀ الُد را اولین بار بکاریا الاه ماأمور تادوین الاد جوایای بارای ایالات
توسکان در ایتالیا شده بود ،به الار برد (مروستی ،)00 :5030 ،اما بایاد تأالیاد الارد الاه بسایار
پیشتر از بکاریا ،این وا ه در دوران روم الهن به وجود آماده اسات .وا ۀ الدیفیکاسایون نیاو در
انگلستان قرن نوزدهم به وجود آمد اله به احتمال زیاد تحت تأثیر جرمی بنتاام ()5305-5933
بوده است .وی بدونشک فیلسوفی است اله بیش از هر الس دیگری درخصاوص تادوین بحاث
الرده و نخستین السی است اله لفظ الدیفیکاسیون را در زبان انگلیسی باه الاار بارده اسات باه
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الدیفیکاسایون5

طوری اله در عنوان سه اثر وی ایان لفاظ دیاده مایشاود :ناماههاایی درباارۀ
( ،)5359عدالت و الدیفیکاسیون )5353( 5و پیشنهاد الدیفیکاسیونVanderlinden ( )5355( 0
 .), 1964: 45با وجود این ،وی بعدها المتر از این اللمه استفاده الرده و به جاای آن بیشاتر وا ۀ
خودساختۀ پانومیون 3را به الار برده است .وی اول بار در انویاۀ  5933در التااب مقدماهای بار
اصول اخ و قانونگذاری 0ازاین وا ه استفاده الرد .با این حال ،گفته میشود هنگامی الاه الاد
مدنی پروس ( ،)5933الد مدنی فرانسه ( )5353و الد مدنی اتاریش ( )5355نوشاته مایشاد،
خود وا ۀ الدیفیکاسیون هنوز به الار برده نمیشد (.)Weiss, 2000: 448
به هر حال ،در آثاری اله در ایان زمیناه وجاود دارد و در لساان حقاوقی ،تعریا جاامع و
واحدی از الدیفیکاسیون وجود ندارد .عامل عمدهای اله در ایان تشاتت معناایی دخیال اسات،
پراالندگی الدها در زمان ،مکاان و موضاو اسات .درواقاع ،الدیفیکاسایون باا تااریخی حاداقل
چهارهوار ساله ،اشکال و اهداف متنوعی دارد اله به ما اجازه نمیدهد همگی آنها را تحت یاک
تعری و ضابطۀ واحد درآوریم .محتوا ،اهداف و فنون تدوین میان الشورها و در دوران مختلا ،
متفاوت بوده است ( )Oppetit, 1996: 7و همین سبب میشود نتوان تعری واحد و فراگیاری از
الد ارائه الرد .برای مثال ،از الد اورنامو 1و حمورابی در دورانهای قدیم در بینالنهرین گرفته تاا
الد گورتین 9در یونان و تئودوز و وستینین در روم از یک طرف و الد مدنی فرانساه و ساوئیس
در دوران مدرن و الدهای جدید هلند و الِبک در چند دهۀ اخیر ،همگی تحت یک عناوان اللای
یعنی الد و الدیفیکاسیون مطرح شدهاند .مطالعۀ پیشین تدوین در این خصوص امری مهم است
و از طریق آن میتوان نشان داد اله محتوا ،اهداف و فنون تدوین در میان الشاورهای مختلا و
در دورانهای مختل  ،متفاوت بوده است ( .)Oppetit, 1996: 7ع وه بر تفاوت مکاانی و زماانی
این الدها ،بیشترین تفاوت را در شکل و محتوای این الدها میتوان مشاهده الرد ،هرچند همگی
عنوان واحدی (الد) دارند.
به همین دلیل ،مالوری در تعری الدیفیکاسیون تارجیح مایدهاد آن را جماع ببنادد و از
الدیفیکاسیونها 3صحبت الند ،زیرا هدف ،روشها و توجیهات هر یک از الدها میتواند متفااوت
از دیگری باشد؛ الدیفیکاسیون قوانین ممکن است با الدیفیکاسیون عرفها یا رویههاای قواایی
متفاوت باشد .الدیفیکاسیون مقاررات محلای باا ملای و باینالمللای مایتواناد متفااوت باشاد
( .)Malaurie, 1996: 201به عبارت دیگر ،هر یک از الدها در یک بستر خاص تاریخی ،فرهنگی

)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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و مدنی رشد و نمو الردهاند و نمیتوان همانند پروالروستس ،راهون افسانهای یونان باستان ،همه
را به یک اندازه فرض الرد ( .)Malaurie, 1996: 199حتی دیدرو و دا مبر نیو در دائرۀالمعاارف
خود به این نکته اشاره الردهاند اله هرچند الد به معرفی و ارائۀ قوانین اط میشاود ،اماا ناو
این معرفی و ارائه میتواند بسیار متفااوت از یکادیگر باشاد .طباق تعریا دائارۀالمعاارف ،الاد
میتواند به معانی زیر باشد:
 .5مجموعههای حقو روم (شامل الدهای گریگوری ،تئودوز و وستینین)؛
 .5مجموعههای شرعی رومی و اللیسایی (الَنونها و مجموعههایی همچون الدهای شارعی5
و گراتیان 5و غیره)؛
 .0مجموعههای قوانین قدیم و جدید ،مقررات ،احکام و فرماان هاایی الاه در یاک جلاد یاا
مجلدات مختل گردآوری شدهاند (مانند الد نرون)؛
 .3مجموعههای مقررات قانونی در زمینههای مختل (مانند الدهای مدنی ،جوایی و غیره)؛
 .0التاب های حقوقی اله در آن مجموعهای از قواعد حقوقی ،رویۀ قوایی ،مقررات قاانونی و
اصول و ضواب مربوط به یک موضو خاص حقاوقی گاردآوری مایشاود (مانناد الاد شاکار)0
(.)Canale, 2009: 136
بدین ترتیب ،تفاوتهای بورگی ،هم در شکل و هم در گسترۀ میان الادهای مختلا وجاود
دارد و همین مسئله به ما میآموزد اله در بهالاارگیری الفااظ و مفااهیم ،مجموعاههاای بسایار
متفاوتی را مدنظر قرار دهیم (.)Mattarella, 1994: 669
در این میان ،برای فهم معنای اللمۀ الدیفیکاسیون و تعیین معادل مناسب برای آن در زبان
فارسی شاید توجه به ریشۀ لغوی آن ،الارساز باشاد .آنطاور الاه در التاابهاای ریشاهشناسای
(اتیمولو ی) آمده است ،وا ۀ الد در اصط ح حقوقی به دوران روم متأخر برمیگردد .خاود ایان
وا ه از اللمۀ  caudexتین و آن از وا ۀ  codexسرچشمه میگیرد اله به معنای «تناۀ درخات»
است (آیتو .)510 :5030 ،در دوران الهن ،الد برای التابت راهی نوین ارائه میالرد .تا قرون دوم
و سوم می دی ،شایعترین نمونههای التابت ،به شکل ولوم 3یا طومار بود .ولومهاا متاونی بودناد
اله روی صفحاتی از پاپیروس نوشته میشدند .قرائت این طومارها از یک سو شرو میشاد و باا
پیچیدن قسمتهای خواندهشده ،به سمت انتهای نوشته پیش میرفت .اما ،اللماۀ الادالس 0باه
معنای صفحاتی چوبی بود اله از یک سمت از طریق نخ به هم وصل میشادند ( Cruz Barney,
 )2004: 5و قرائت آنها نه از طریق پیچاندن ،بلکه ور زدن میسر مایشاد .باه خصاوص بارای
متون عمومی اله جنبۀ مالی داشتند از چناین دفااتری اساتفاده مایشاد .هرچناد حفاظات از
1. Codex canonicum
2. Codex Gratianis
3. Code des chasses
4. Volumen
5. Codex
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طومارها سخت بود و هوینههای زیادی میطلبید ،اما نگهداری و طبقهبندی الدها و بهرهبرداری
از آنها بسیار آسانتر بود .در قرن سوم ،در امپراتوری رم بهتدریج وا ۀ الد به نوعی از نوشاتههاا
اط شد اله روی پوست گوسفند نوشاته و از یاک طارف باه هام وصال مایشادند و شابیه
التابهای امروزی بودند .با توجه به اینکه حقو دانان یکی از گروههایی بودند اله بیشاتر از ایان
شیوۀ التابت استفاده میالردند ،وا ۀ الد در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم می دی باه یاک
اللمۀ تقریباً حقوقی تبدیل شد (.)Arrocha, 2009: 136
5
در همین دوران ،در سال  535می دی ،در بیروت ،شخصی به نام گرگوریوس الاه احتماا ً
استاد حقو در دانشگاه این شهر بود ،فرامین متعاددی از امپراتاوران روم را باه هماین شاکل
تدوین و گردآوری الرد .این اولین الد حقوقی بود :الد گرگوریوس 5یک تا ش خصوصای باود و
ارزش رسمی نداشت .اللمۀ الدالس حتای در قارن ششام زماانی الاه وساتینین الاد خاود را
مینوشت ،وجود داشت و استفاده میشد ،اما از آن زمان به مدت حدود هوار ساال مانناد ساایر
نهادهای رومی در اثر حملۀ رمنها ،از ادبیات حقوقی رخت بربست .در قرن شانودهم با اخترا
صنعت چاپ و رویکرد مجدد به فرهنگ الهن یونان و روم ،مجدداً این اللمه مطرح شد .در قارن
هجدهم بهواسطۀ مطرحشدن اندیشۀ تدوین قوانین در اروپاا در اواخار قارن موباور ،ایان اللماه
مجدداً به سر زبانها افتاد (.)Dunand, 2008: 82
البته با وجود تشتت و اخت ف میان متون بسیار مختلفی اله طی تاریخ به منولۀ الاد نامیاده
شدهاند ،به نظر میرسد نباید در این تفاوتها اغرا الرد .درواقع میتوان ادعا الرد اله باا وجاود
این حجم از تفاوتها ،به سه دلیل باز هم االثر آن ها الد تلقی میشوند؛ اول اینکه ،الاد در اصال
به معنای متنی است اله روی صفحات چوبی متصل به هم نگارش یافته باشاد .بار ایان اسااس،
عنوان الد به تمامی الدهایی اله در تاریخ بدین گونه نگاشته و منتشر شدهاند ،اطا مای شاود،
زیرا همگی به صورت متن و نوشتار بودناد و باه صاورت شافاهی یاا روی صافحات پوسات یاا
استخوان اله جدا از هم باشند ،بیان نشدهاند .دوم اینکه ،متاونی الاه طای تااریخ باهمنولاۀ الاد
شناخته شدهاند ،در یک وجه دیگر مشترکاند :نیل به الاملبودن 0.سومین وجه مشترالی اله در
تمام این متون وجود دارد ،الارالرد یگانهسازی 3و ایجاد وحدت است الاه مبناای تادوین آنهاا
محسوب میشود (.)Caroni, 2013: 28-29

1. Gregorius
2. CodexGregorius
3. Idea de la plenitud
4. La funciónunificadora
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بند دوم :معناشناسی تدوین از طریق تمييز ميان کدیفيکاسيون و ساایر
الفاظ
در زبانهای فرانسه ،اسپانیایی و انگلیسی الفااظ دیگاری نیاو در الناار الدیفیکاسایون باه الاار
میروناد الاه گااه تعااری مشاخ و مساتقلی ندارناد ،مانناد،compilation ،consolidation :
 recompilationو  .depurationدر این بند طی چند شماره به برخی از ایان اللماات و تماایوات
معنایی آنها اشاره خواهیم الرد تا از این طریق ،راه را برای ترجمۀ صحیح در فارسی باز النیم:
 .1تمایز ميان  codificationو consolidation
گاه در ادبیات فرانسوی و انگلیسی بین این دو مفهوم تمایوی وجود ندارد .مهام تارین مثاال در
این زمینه قانون بازبینی قوانین الانادا مصوب  5330اسات الاه در ماتن انگلیسای آن ،از اللماۀ
 consolidationو در متن رسمی فرانسوی آن ،از اللماۀ  codificationاساتفاده شاده اسات .در
اغلب موارد دیگر ،بین این دو مفهوم تمایو وجود دارد ،اما ماهیت ایان تماایو چنادان مشاخ
نیست.
از نظر برخی  codificationبه معنای متنی است اله در آن تمامی قوانین (و شاید مقاررات)
حول یک موضو گردآوری و مواد مربوطه طبق یک ساختار منظم و مشخ بارگذاری شدهاند
و این متن جدید ،جایگوین متون قانونی قبلی میشود .حال آنکه  consolidationیا تجمیاع باه
معنای مجموعهای است اله در آن ،متون مختل حقوقی بهمنظور تسهیل دسترسی حقو دانان
به قانون گردآوری شدهاند ( .)Canale, 2009: 136از طارف دیگار ،برخای نیاو  codificationرا
برای بیان مجموعههایی از قوانین در نظر گرفتهاند اله در آن ،قوانین مختل دربارۀ یک موضو
گردآوری میشوند و  consolidationرا به مواردی اط میالنند اله اص حیههای یاک قاانون
به آن اضافه میشود و بدین ترتیب با تجمیع متون جدید در متن قدیم ،یک متن جدیدتر تولید
میشود .به عبارت دیگر ،گاه ممکن اسات مباحاث مرباوط باه یاک موضاو خااص در قاوانین
متعددی االر یا طی سالهای متمادی ،اص حیههاایی بارای قاوانین مختلا ایجااد شاوند .در
چنین مواردی مخاطبان قانون ممکن است در پیدا الردن قاانون ماورد عمال دچاار ساردرگمی
شوند .برای مقابله با بروز چنین وضعیتهایی ،تجمیع میتواند راهکار مناسبی باشد .تجمیع باه
معنای گردآوری تمامی قوانین و مواد مربوط به یک موضو خاص با هدف تسهیل دسترسی باه
آخرین ارادۀ قانونگذار در آن موضو خااص اسات .در ایان روش ،قاوانین قبلای از رده خاار
میشوند و قانون تجمیعشده جایگوین آنها میشود (.)Crabbe, 1994: 185
در نظام قانونگذاری انگلستان این روش الاربرد زیادی دارد .با توجه به اینکه قوانین همواره
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در معرض تغییرند ،به همین دلیل تجمیع نیو یک نیاز دائمی است .در این خصاوص ،ساه ناو
تجمیع در حقو این الشور شناسایی شده اسات :ناو اول ،تجمیاع محاض 5اسات .ناو دوم،
تجمیع با اعمال المترین اص حات ام یی و انشایی اسات الاه از طریاق اختیاار قاانونی اعماال
میشود .نو سوم نیو ،تجمیعی است اله در آن ع وه بر اص حات نو دوم ،مقرراتی نیاو اضاافه
میشود اله از سوی نهادهای مختل به منظور اص ح نظام حقوقی توصیه شدهاناد .در تجمیاع
محض ،المیتۀ مشترک پارلمان اص حات زم را انجام میدهد تا یحۀ پیشنهادی را باا قاانون
موجود تطبیق دهد .در نظامهای وست مینستری طبق نظر رئیس مجلس نماینادگان و رئایس
مجلس دوم هرگاه یک یحه به منظور تجمیع قوانین ارائه شده باشد ،از اعمال نظار نماینادگان
مصون خواهد بود ( .)Crabbe, 1994: 185در این قبیل از قانونگذاریها ،هدف ایان اسات الاه
هوینۀ زیادی به پارلمان وارد نشود .به همین دلیل ،معمو ً المیتۀ پارلمانی مسئول باه پارلماان
این اطمینان خاطر را خواهد داد اله یحۀ پیشنهادی هی گونه تغییر ماهوی در نظاام حقاوقی
اعمال نخواهد الرد .با این توصیه ،امکان اعمال اص حات در یحۀ پیشانهادی محادود و حتای
ممنو میشود و بدین ترتیب ،یحه بدون آنکه در معرض نقاادیهاای نماینادگان قارار گیارد،
میتواند به تصویب پارلمان برسد .در عنوان بلند این نو از قوانین االر مایشاود الاه ایان یاک
قانون تجمیعی است .در چنین مواردی ،اصل تفسیری نیو بر این است اله این قاوانین تغییاری
در نظام حقوقی به وجود نمیآورند مگر اینکه خ ف آن ثابت شود.
روش تجمیع در تجمیع محض به صورت االر عین ماواد قاانونی اسات ،اماا در اناوا دوم و
سوم میتوان پیشنهادهای اص حی گروهها و مخاطبان اینفع را گردآوری الرد ،زیرا در تادوین
یحۀ تجمیع میتوان از این قبیل پیشنهادها استفاده الرد .یکی از وظای المیتۀ مشترک لوایح
تجمیعی در انگلستان بررسی اص حات صورت گرفته است ،مبنی بر اینکه صرفاً اص حات شکلی
و به منظور سهولت دسترسی به حقو حاالم باشند نه اص حات مااهوی .قاانون نحاوۀ تجمیاع
مصوبات 5مورخ  5333اص حات جوئی را مواردی دانسته است اله صارفاً باهمنظاور رفاع ابهاام
صورت گرفته است یا مقررات متروک و قدیمی را بهروز یا مقررات غیرمتعاارف و زائاد را حاذف
میالند .در نتیجه ،در اثر تصویب قوانین تجمیعی ،قوانین متروک نسخ خواهند شد.
در ادبیات مربوط به برنامۀ اص ح نظام مقرراتگذاری اتحادیۀ اروپا نیو میان  codificationو
 consolidationتمایو ایجاد میشود .اولی به معنای قانون جدیدی است اله در یک حوزۀ خااص
تصویب میشود و تمامی قوانین قبلی را نسخ میالند بدون آنکاه در محتاوای اصالی قواعاد آن
تغییری ایجاد الند .این نو از تدوین میتواند عمودی یاا افقای باشاد .تادوین عماودی 0بادین
معناست اله متن جدید عبارت است از متن اصلی قبلی اله در آن تمامی اصا حات بعادی وارد
1. Pure Consolidation
2. Consolidation of Enactments (Procedure) Act
3. Vertical Codification
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شده است .تدوین افقی 5نیو به معنای ایجاد یک متن جدید است الاه در آن تماامی ماتنهاای
قانونی قبلی مدنظر واقع شدهاند بدون آنکه یکی از آنها متن اصلی تلقی شاده باشاد .اصاط ح
دوم نیو برای بیان مواردی به الار میرود اله طی آن قوانین مرتب با یک حوزه و موارد اص حی
آن در یک مجموعه گردآوری میشوند بدون آنکه اعتبار رسمی داشاته باشاند ( Voermans, et
.)al, 2008: 4
 .2تمایز ميان  Recopilaciónو Codificación
پاچِکو در اثر خود به نام نظریۀ حقو  ،میان ایان دو اصاط ح الاه شااید بتاوان باه ترتیاب باه
گردآوری و تدوین ترجمه الرد ،تفاوت قائل شده است .در گردآوریهاا ،متاون قاانونی براسااس
معیارهای خاصی همچون تاریخ تصویب ،سازمان مربوطه یاا موضاو گاردآوری و در الناار هام
چاپ میشوند ،بدون آنکه در متن آن ها تغییری ایجاد شود .حال آنکه در تدوین ،مجموعههاای
ارگانیک 5و نظاممندی 0ایجاد میشوند اله شامل قوانین و مقررات حول یک موضو مشخ اند
و متون قانونی مربوط براساس فهرست موضوعی تفکیک شده و هر ماده یا مجموعاهای از ماواد
حول یک موضو فرعی گرد آمدهاند (.)Pacheco, 1990: 337; Tapia Rodríguez, 2005: 168
 .3تمایز ميان  compilationو consolidation
برخی میان دو اصط ح  compilationو  consolidationتمیو قائل میشوند .اولای ممکان اسات
صرفاً یک گردآوری باشد اله از طریق دولت یا بخش خصوصی انجام میشود .نظام طبقاهبنادی
متون عموماً براساس زمانی است و هدف ،الاملبودن مجموعه و افوودن انوا فهرستها بهمنظور
سهولت استفاده از آن است .مجموعههای سا نه 3یکی از راهکارهای بسایار متعاارف در هماین
زمینه است اله به طور منظم و در بازههای زمانی مشخ (معمو ً یک سال) منتشر میشوند و
در آن ،مجموعۀ قوانین تصویبشده در یک موضو خاص بادون آنکاه تغییاری در ماتن آنهاا
براساس تحو ت محتمل بعدی داده شاود ،گاردآوری مایشاوند ،مانناد  Statutes at Largeدر
امریکا یا منشورات سا نۀ روزنامۀ رسمی در برخی از الشاورها مانناد ایاران .حاال آنکاه دومای
عبارت است از افوودن تغییرات و تحو تی در یک متن اصلی اله از زمان تصاویب ممکان اسات
رخ داده باشد و در نتیجه متنی تهیه میشود اله بهروز است و قابلیت استناد دارد.

1. Horizontal Codification
2. Orgánicos
3. Sistemáticos
4. Annual Collection
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 .4تمایز ميان  codificaciόnو depuraciόn
در الشورهای اسپانیاییزبان ،تمایو تقریبااً مشخصای باین  codificaciόnو  depuraciόnوجاود
دارد .اولی را شاید بتوان به تدوین و دومی را به تنقیح برگرداناد .وا ۀ دوم باه معناای فراینادی
است اله طی آن ،اضافات و فوو ت متون قانونی حذف و ت ش میشود ماتن واضاح و شافافی
ارائه شود اله در آن تعارضات و اخت فات درونی مشاهده نشود.

بند سوم :تدوین یا تنقيح؟
همانطور اله پیشتر اشاره شاد ،در زباان فارسای و در متاون رسامی ،گااه عباارت «تادوین و
تنقیح» و گاه «تنقیح و تدوین» به الار برده میشود .البته در تقدم و تأخر این دو لفظ نسبت به
یکدیگر توافقی وجود ندارد .از نظر برخی ،تنقیح مقدم بر تادوین اسات ،زیارا بارای انجاام هار
تدوین ،تنقیح زم است .تعاری دیگری نیو از تدوین و تنقیح وجود دارد اله در آنها میان این
دو نسبت تباین برقرار شده است .براساس یکی از این تعاری و برداشتهاا ،تنقایح باه معناای
زدودن بدنۀ قوانین از زوائد و پلشتیهایی است اله طی زمان بر آنها عارض شاده اسات ،مانناد
مواد منسوخ و رفع اغ ط چاپی ،در نتیجه نگاه آن به سمت گذشاته اسات .حاال آنکاه تادوین
نگاهی رو به جلو دارد و عبارت است از چاپ و انتشار منظم این قوانین تنقایحشاده .بار هماین
سیا  ،شفیعی بر این نظر است اله «میتوان تنقیح را مدیریت در گذشته و تادوین را مادیریت
در آیندۀ قوانین و مقررات دانست» (شفیعی .)551 :5031 ،الاتوزیاان نیاو الدیفیکاسایون را باا
تنقیح متفاوت میداند:
«از این رو اله الدیفیه الردن به معنای گردآوری و جمع آوری است ،حال آنکه تنقیح درواقاع
تشخی دادن قانون حاالم در درون یک مجموعۀ قانونی است .برای مثال ،قانونی مجمل ،قانونی
مبین ،قانونی خاص و قانون دیگر عام است .با فرض اینکه بین این چهاار قاانون رابطاۀ ناساخ و
منسوخی برقرار باشد ،تعیین اینکه الدام یک ناسخ دیگری است و تعیین حدود و ثغور این نسخ،
الار تنقیحی است و ارتباط ااتی با الدیفیهالردن ندارد» (الاتوزیان.)595 :5031 ،
البته روشن است اله چنین برداشتی از الدیفیکاسیون خالی از اشکال نیست ،زیارا باه طاور
متعااارف ،بااه صاارف گااردآوری الدیفیکاساایون اطاا نماایشااود و بااه جااای آن از لفااظ
«الومپی سیون» 5استفاده میشود.
نبیلو بهدرستی بین تدوین و تنقیح تمایو قائل میشود ،اما معنایی الاه بارای تادوین بیاان
میالند ،ناق است .از نظر وی «رابطۀ این دو پدیده رابطۀ عماوم و خصاوص مانوجاه اسات،
بدینمعنا اله نه هر تنقیحی تدوین است و نه هر تادوینی تنقایح .تنقایح باه معناای پیراساتن
1. Consolidation
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قوانین موضوعه است ،حال آنکه تدوین به معنای ایجاد قوانین موضوعه از طر گونااگون مانناد
جمعآوری عرف و عادت یا رویۀ قوایی و سایر منابعی است اله میتوانند حقو را تغذیه النناد.
جایگاه تنقیح قوانین مرحلۀ پاس از وضاع قاوانین اسات ،حاال آنکاه تادوین خاود گوناهای از
قانونگذاری است» (نبیلو.)503 :5031 ،
برخی دیگر نیو بر این باورند اله این دو نو برداشت را میتوان به دو معناای مختلا ربا
داد .تدوین پیش از تنقیح به معنای الدیفیکاسیون ماادی و تادوین پاس از تنقایح باه معناای
الدیفیکاسیون شکلی است .بدین توضیح اله گاه هدف از تدوین ارائۀ یاک نظام حقاوقی جدیاد
است .درواقع ،گاه هدف از ت شهای ما در زمینۀ تدوین ،معرفی یک منبع جدید برای حقاو و
جایگوین الردن آن با منابع قبلی است .برای مثال ،تدوین الد مدنی فرانسه باه همات نااپلئون و
تدوین قانون مدنی ایران در عصر مشروطه از این قبیل ت شها محسوب مایشاود .بارای بیاان
اینگونه ت شها ،بیشتر از لفظ تدوین (الدیفیکاسیون) میتاوان اساتفاده الارد .در مقابال ،گااه
هدف ما از تدوین صرفاً گردآوری متون قانونی است .در این قبیال ماوارد ،تا شهاا باه منظاور
گردآوری متون قانونی مختل حول یک موضو مشخ است ،مانند معادن یا اماوال عماومی.
آنچه در این سطح رخ میدهد ،ممکن است همراه برخی تغییرات در متون موبور باشد از قبیال
حذف مواردی از قوانین اله از طریق قانونگذاریهای بعدی نسخ شدهاند (تنقیح) .در ایان معناا
ممکن است زدودن زوائد از متون قانونی نیو در دستور الار قرار گیرد (تنقیح) .در چنین حالتی،
اعمال قواعد علمی از قبیل تشخی ناسخ از منسوخ ،عام و خااص ،مطلاق و مقیاد باه ترتیاب
قوانین ،نظامات ،الش رواب مقررات و تصریح به این رواب و قراردادن قسمتهای مختلا در
جای متناسب یک الار تنقیحی و هدف آن تسهیل دسترسی به هنجار حقاوقی زم ا جراسات.
البته ممکن است برخی از گردآوریها فاقد چناین عنصاری باشاند و در آن قاوانین منساوخ و
اص حات شکلی اعمال نشده و صرفاً قوانین و مقررات حول یاک موضاو خااص تجمیاع شاده
باشند .در ادبیات تدوین ،از نو اول تحت عنوان تدوین ماهوی و از نو دوم تحت عنوان تادوین
شکلی یاد میشود (مقایسه النید با انصاری.)09-03 :5031 ،
به نظر میرسد ،صرفنظر از بحث تقدم و تأخر تدوین بر تنقیح یا تنقیح بر تدوین -اله البته
چندان خالی از حقیقت نیست -با توجه به مطالبی اله در خصوص ریشۀ اللماۀ الاد ارائاه شاد،
میتوان در فارسی لفظ تدوین را بهمنولۀ معادل مناسبی برای الدیفیکاسیون به الار برد ،زیرا الد
در معنای اصلی و تاریخی خود ،صرفاً بهمنولۀ ابواری بود بارای گاردهامآوردن و تجمیاعالاردن
یکسری صفحات چوبی تا بتوان روی آنها نوشتههایی به مراتب بادوامتر و منظمتر از طومار یاا
صفحات پاپیروس نگاشت .وا ۀ تدوین و همخانوادههای آن همچون دیوان و مادون نیاو هماین
معنا و برداشت را القا میالند .برای مثال ،التاب مشاتمل بار مجموعاۀ اشاعار شااعران از آن رو
دیوان نامیده میشود اله در آن اشاعار مختلا  ،متشاتت و پراالنادهای از یاک شااعر الاه گااه
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ممکن است روی تکه الاغذی یا گوشۀ دفتری نوشته شده باشد ،گرد هام آماده و تادوین شاده
است.
به هر حال ،با توجه به پیشینۀ لفظ الد و الاربرد اولیۀ آن ،لفظ تدوین را بیش از لفظ تنقیح
میتوان بهمنولۀ برگردان وا ۀ الد و الدیفیکاسیون در نظر گرفت ،زیارا در دل تادوین مایتاوان
تنقیح را تصور الرد .حال آنکه چنین وضعیتی را نمیتوان در تنقیح شناسایی الارد .باه عباارت
بهتر ،هدف از تدوین صرفاً گردآوری یکسری متون قانونی حول یک موضو مشاخ نیسات،
بلکه ع وه بر گردآوری ،با توجه به جایگاه ،وضعیت ،مفاد و محتوای هر یک از این متون ،روابا
بین آنها اعم از ناسخ و منسوخ ،عموم و خصوص و مطلق و مقید نیو تعیین مایشاود .در ایان
معنا ،تدوین را میتوان معادل درستی برای الدیفیکاسیون در نظر گرفت .درواقاع ،هنگاامی الاه
در زبانهای تین از الدیفیکاسیون یا تدوین سخن گفته میشود ،گردآوری «همۀ» هنجارهاای
حقوقی اعم از زما جرا و غیر زما جرا و ناسخ و منسوخ نیست ،بلکه هدف از تدوین گردآوری
هر آن چیوی است اله با تعااری و ضاواب قواعادی الاه بایاد گاردآوری شاود -مانناد عاام و
دائمیبودن -منطبق است و ع وه بر آن قادرت اجرایای نیاو دارد .در نتیجاه آنچاه ماا تنقایح
مینامیم و پس یا پیش از لفظ تدوین االر میالنیم ،در زبانهای تین در فرایند تدوین مساتتر
و بخشی از آن است ،اما در عنوان برنامهای به نام تدوین یا الدیفیکاسیون به آن اشاره نمیشود.
به عبارت دیگر ،تنقیح معادل الفاظ دیگری در زبانهای تاین همچاون  depuraciόnدر زباان
اسپانیایی است اله خود بخشی از برنامۀ تدوین قوانین و مقررات محسوب میشود ناه معاادل و
همسنگ آن ،زیرا در تدوین ،مباحث مختلا دیگاری گساترۀ موضاوعی الادها و دساتهبنادی
موضوعی قوانین و مقررات مطرح میشود اله لووماً با بحث تنقیح ارتباطی ندارد.
البته روشن است اله هر تدوین ،ویوگیهای خاص خاود را دارد و نمایتاوان هار تادوین را
مشابه تدوینهای دیگری دانست .همان طور اله مالوری نیاو بیاان الارده اسات؛ الدیفیکاسایون
وابسته به یک سری عناصر و عقبههای تاریخی است و باید میان انوا برداشتهاا از آن تفکیاک
قائل شد و در نتیجه الد پدیده ای پیچیده است .تااریخی از ایان نظار الاه بسایاری از الادها در
بستری از ت شها و عناصر تاریخی شکل گرفتهاند .الد مدنی فرانسه بر پایۀ تا شهاایی الاه از
سدۀ شانودهم با الارهای مولن آغاز شد ،شکل گرفت .الدهای وستینین نیو بر پایۀ تا شهاایی
اله ده سده قبل از آن در گردآوری الواح دوازدهگانه صارف شاد ،بناا یافات ( Malaurie, 1996:
 .)197تفاوت میان انوا این ت شها سبب میشود اله با انوا متنوعی از الدها مواجه باشیم الاه
در همۀ ابعاد نمیتوان بین آنها مشابهت مشاهده الرد ،بلکه این الدها صارفاً در برخای از ابعااد
خاص قابل مقایسهاند.
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نتيجهگيری
با اینکه بیش از چهار دهه از تاریخ توجه به این مسئلۀ ضروری در الشاور مایگاذرد ،متأسافانه
پیشرفتها چندان نمایان نیست ،زیرا با وجود تمامی ت شها و صرف هوینههای هنگفت ،هناوز
هم مانند گذشته ،درخصوص دستیابی به قوانین و مقررات روزآمد مشک تی وجاود دارد .هناوز
نمیتوان به مواد و مقررات مندر در مجموعۀ قوانین و مقاررات منتشرشاده از ساوی دولات و
ناشران خصوصی ،اعتماد الرد .گاه دیده میشود ،مواد ناسخ و منسوخ در یک مجلد در النار هام
و بدون هی گونه هشداری به چاپ رسیدهاند .گاه دیده میشود ،در مجموعۀ چااپ شاده ،قاانون
منسوخ به منولۀ قانون جاری چاپ شده است .وجود اغ ط چاپی در متن قوانین و مقاررات نیاو
همواره مورد انتظار است و گویا بخش جدایی ناپذیر از قوانین و مقررات اند .بیدقتی ،بیتاوجهی،
ناآگاهی ،نبود نظارت جدی و شاید مهم تر از همه ،حساسیت نداشتن بازار حقوقی الشاور نسابت
به این گونه مسائل ،سبب شده است اله نظام اط رسانی حقوقی الشور ،حداقل در حوزۀ تدوین
قوانین و مقررات دچار سستی و ناالارآمدی شود.
بیگمان ،بخش مهمی از مشک ت ما در زمینۀ تدوین قوانین و مقررات ،فقدان دانش نظری
و مبنای صحیح تئوریک و بهتبع آن ضع دانش عملی درخصوص چیستی تادوین و چگاونگی
انجام آن است .در خصوص چیستی تدوین اله مربوط به مبانی نظری تدوین قاوانین و مقاررات
است ،مطالعات اندالی داریم اله در حد مقدمهای برای بحثاند .به لحاظ نظری از یک طارف باه
این سؤال اله تدوین چیست و اصول و قواعد حاالم بر آن چیست؟ هناوز پاساخ مناسابی ارائاه
نشده است ،زیرا پاسخی اله اغلب به این پرساش داده مایشاود ،آن را باا تنقایح قاوانین یکای
میگیرد؛ حال آنکه تدوین بسیار فراختر از تنقیح است و مورد اخیر ،صرفاً یه و برشای محادود
از فرایند تدوین را شامل میشود.
دانش نظری نامطلوب درخصوص تدوین قوانین و مقررات اثر خاود را در عملکارد نهادهاای
مسئول این امر گذاشته است .این تأثیر و تأثر طبیعی است .نهاد متاولی امار تادوین در ایفاای
مسئولیتهایی اله در زمینۀ تدوین قوانین بر عهده دارد ،بر همان دانش ناامطلوبی تکیاه الارده
است اله در آن نه معنای تدوین و تمایو آن از تنقیح مشاخ اسات ناه موضاو آن .نهادهاای
متولی «تدوین و تنقیح» در ایران طی سالهای گذشته همواره با این مشکل روبهرو باودهاناد و
به هماین دلیال ،دانساته یاا ندانساته در الاار خاویش ماناده و هام و غام خاود را باه تولیاد
«مجموعههایی نامنتظم» از قوانین و مقررات صرف الردهاند .این «مجموعههای نامنتظم» را اگر
با مجموعههای قانونی فرانسه (الد) اله با ت ش المیسیون عالی تدوین این الشور تهیه میشاود،
مقایسه النیم ،درمییابیم اله در مجموعههای ایرانی ،بیش از آنکه اهاداف تادوینگراناه مادنظر
قرار گرفته باشد ،در بهترین حالت ،نوعی تنقیح از قوانین و مقاررات مختلا باه ترتیاب تااریخ

 111فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،1بهار 1931

تصویب ارائه میشود و بدین ترتیب ،نه فهرست منسجم و منظمای در الاار اسات ،ناه نظاامی از
قواعد و هنجارهای حقوقی مت ئم و وابسته و پیوسته به هم و نه مجموعهای منتظم با قواعد یاا
مواد مت ئم و ساختارمند .نگاهی به ت شهای ادارۀ تدوین قوانین و مقررات ریاسات جمهاوری
اله به تولید دهها مجموعۀ قوانین و مقررات منجار شاده اسات ،نشاان مایدهاد الاه باا وجاود
ت شهای مستمر و ستودنی این نهاد ،هنوز با تدوین فاصلهها داریم و منولگهها باید بپیماییم.
به هر حال ،یکی از نخستین گام هایی اله در عرصۀ نظری باید برداشاته شاود ،انجاام تمیاو
میان تدوین و تنقیح و همسنگ نپنداشتن این دو با هم است .تدوین بایاد در معناای اصالی آن
مدنظر قرار گیرد و نباید به تنقایح محادود شاود .تادوین در معناای اصالی خاود ،گاردآوری و
سازگارسازی قوانین و مقررات در یک موضو خاص است به گونهای اله مجموعاۀ تادوینشاده،
فهرستی الامل از زوایای مختل موضو را حداقل آن گونه اله در قوانین و مقررات موجود آماده
است ،ارائه الند و تمامی مواد و بندهای قوانین و مقررات النونی در ایل فهرست موبور جایگوین
شوند .این مجموعه های مت ئم باید جایگوین تماامی قاوانین و مقاررات قبلای شاوند و اساتناد
معتبر تنها از طریق آن ها صورت گیرد .تنقیح تنها بخشی از برنامۀ بور تری است به نام تدوین
و به همین دلیل نیو در االثر الشورهای توسعه یافته در ایان عرصاه تنهاا از یاک وا ه باه منولاۀ
معادل تدوین (الدیفیکاسیون) استفاده میالنند.
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