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 نهاد انتخاباتی پارلمان در حکمرانی مدرن؛ 

 امکان سنجی نظام انتخاباتی تناسبی برای جمهوری اسالمی ایران 
 

 1  حمزه علیشاهی 

 *   2  فرامرز میرزا زاده 

 3حسن خداوردی

 چکیده 
شرررار  های زندگی سیاسی امررر ز ب  ترین بخش دموکراسی مدرن در اغلب کشورهای جهان یکی از اصلی 

ان خابررا   نراینرردد در ایررن راسرر ا   ای در این کشورها ایفررا مرری   نظام پارلرانی نقش  یژه   ن   پارلرا آید  می 
یکی از ارکان دموکراسی نقش مهری در مشررارکو   نظررار  شررهر ندان بررر عرلکرررد     ن عنوا امر زه ب  

  سیاسی داردد در این بین ان خابا  مجلس هررر کشررور م ناسررب بررا ال رروی   ی ها تصریرا  کارگزاران نظام 
د  تواند مب نرری بررر ا ررزام ددرترنررد باشررد ک  خود می   نظام ان خابا  آن کشور دارای جای اه م فا تی اسو 

ی  نوادصرر ای  ر ا د    ترراکنون   1285از سررا    اکثری ی  نظام ان خاباتی ی پارلران در ایران  با  بیش از یک درن     سابق 
ی زین مناسبی اسررود در ایررن  ا ج در آس ان  یاف ن    ان خاباتی   ی ها طرح اس انی شدن  وزه اسو ک  در دالب  

راس ا  با توج  ب  اهریو موضوع  این پژ هش ب  دنبا  بررسی این سوا  اسو  این جررای زین مب نرری بررر  
چ  نوع نظام ان خاباتی باشد تا ب واند  ضرن تقویو تحزم  از کارآیی   کارآمدی باالیی برخوردار باشررد   

اسو ک  نظام ان خاباتی تناسبی به رین برردیم مرکررن برررای    ق مقال  با این فرض ب  دنبا  پاسخ ب  مسأل  فو 
تواند منجر ب  ا زام مس قم   ددرترند شررود  نظام پارلرانی جرهوری اسالمی ایران اسو اسو ک  هم می 

  هم در تجارم بسیاری از کشورها نیز ب  عنوان ال وی مناسب  کارآیی   کارآمرردی داشرر   اسررود ایررن  
تحلیلی    با اتکاء ب  تجارم کشررورهایی هرنررون کانررادا  نیوزلنررد     –توصیفی    تحقیق با اس فاده از ر ش 

ان لس ان   ای الیا در صدد تبیین فرضی  طرح شده بر آمده   در نهایو ب  این ن یج  رسیده اسررو کرر  نظررام  
  تواند ب  جای نظررام فیلرری  مبنررای اسرر انی کرسی( می های غیر تک خصوص در  وزه ان خاباتی تناسبی )ب  

 د شدن ان خابا  مجلس شورای اسالمی محسوم شود 
 

   فرمو  ان خاباتیاکثری ینظام   نظام تناسبی مجلس شورای اسالمی  اس انی شدن   : واژگان کلیدی 

 
  دانشرر اه م جنررو تهران ا ددانشکده  قوق   علوم سیاسی    دانشجوی دک ری علوم سیاسی گرایش مسائم ایراند  1

 آزاد اسالمی  تهران  ایراند
 )نویسنده مسئو ( اس ادیار علری گر ه علوم سیاسی   ا د ایالم  دانش اه آزاد اسالمی  ایالم  ایراند 2

*  f.mirzazade@gmail.com 
 
  دانشرر اه آزاد جنرروم   تهران ا ررده  قرروق   علرروم سیاسرری   دانشررکدعلوم سیاسی   ر ابط بین الرلم     اس ادیارد  3

 اسالمی  تهران  ایراند
 

 5/9/1400 تاریخ پذیرش:   6/8/1399ت: تاریخ دریاف

mailto:sajadbahrami@gmail.com
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 مقدمه

دموکراسی امر زه ب  ارزشی فراگیر در بین جوامع مخ لررب بررد  شررده اسررود ان خابررا  

مهری در ان قررا  درردر  سیاسرری  نقش ساالریترین نرود دموکراسی   مردممهم  عنوانب 

هررایی برررای ه  مردم از نظام سیاسی   شیو   یهاعنوان ابزاری جهو بیان خواس  دارد   ب 

ر  پایش  نظار    کن ررر  بررر تصررریرا    اعرررا  کررارگزاران  کرروم ی اسررود ازایررن

 سرراالری  ترین مییارهررا برررای سررنجش دموکراسرری  مردمیکی از مهم  عنوانان خابا  ب 

ها   عنوان بسرر ری برررای ردابررو تشررکمان خابا  ب   دشودی کررانی خوم محسوم م

های سیاسی  هرواره نقش اساسی در  یا  سیاسی جامی  ایران بخصوص بیررد از جناح

عنوان ابزاری مهم در مشارکو سیاسی  نقط  عطب تغییررر   انقالم ایفا نروده اسو   ب 

ای امر زی دوه مقنن  با نراینرردگانی شررناخ   هدر دموکراسی تحوال  سیاسی بوده اسود

گررراری  عنوان نهرراد دانونپارلران هررر کشررور برر  شوند ک  من خب عام  مردم هس نددمی

م ناسب با مد   کوم ی   جای اه نهاد پارلران در دانون اساسی آن کشور نقش مهری از 

بر عهده  هاخام د لو  نگس رده بر اعرا  د لو   اجرای دوانین تا تییین   ا یهانظار 

 داردد

زمرران مشررر ط   برر سررا  دبررم    115سابق  تشررکیم مجلررس در ایررران نزدیررک برر  

کم در خا رمیان  نسبو ب  سررایر کشررورها پیشررر  برروده ک  از این  یث دسو   گرددبرمی

صور  نظام تک مجلسی   در دالب مجلس شورای ملرری اسود پارلران در ایران اب دا ب 

د  مجلسرری شرردد پررس از  1328با اضاف  شدن مجلس سنا در سررا   سپتبلور یافو   س

نررام  مجلسی   بررا صور  نظام یکانقالم اسالمی در دانون اساسی ج ا ایران  پارلران ب 

در این بررین  ظنظررام ان خابرراتیب کرر  طبررق دررانون  مجلس شورای اسالمی ان خام گردیدد

اصررر تأریرگرررار برر  شرررار نعترین  شرراخ   زمرررهگردد در  اساسی هر کشوری تییین می

گزینی   ان خررام نامزدهررای اصررلا  میررزان هررا در شایسرر  آفرینرری آنر ند کرر  نقشمی

مشارکو شهر ندان  تقویو نظام  زبی  کارآمدی   ربا  نظام سیاسی  بردراری ارتبررا  

دسررو کننرردگان   ان خررام شرروندگان   موضرروعا  مهررم دی ررری ازاینمیرران ان خام

شررده برررای برگررزاری ان خابررا  مجلررس د نظام ان خاباتی ب  کار گرف  و سانکار اغیردابم

ای اسو ک  ازجرلرر  ی بید از انقالم  نظام ان خاباتی د مر ل هاسا شورای اسالمی در  
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 ایرا  

د این نظام ان خابرراتی پیامرردهای خاصرری برررای  رروزه شودیمی اکثری ی محسوم  هانظام

گیری ا زام سیاسرری در ایررران شکم  زاسیاسو در پی داش   ک  تضییب   یا جلوگیری  

ها   توان از این ضرریب ا  مسأل  اصلی این اسو ک  چ ون  میی آن اسود  هانرون از  

توانررد برردیم مناسرربی برررای ان خابررا  نواد  رهایی یافو   چ  نوع نظام ان خابرراتی می

  بدهد   گون  ک  تجارم کشورهای مخ لب نشان میمجلس شورای اسالمی باشد  هران

خصرروص تواند با طرح اس انی شدن ان خابررا  )ب رسد نظام ان خاباتی تناسبی مینظر می

کرسرری( ضرررن تقویررو ا ررزام  از کررارآیی   کارآمرردی برراالیی های غیررر تکدر  وزه

 برخوردار   از ضیب   نواد  نظام ان خاباتی اکثری ی مبرا باشدد

تحلیلی بیررد  –ده از ر ش توصیفی افما در ادام    ب  منظور تبیین فرضی  فوق  با اس 

از مر ر پیشین  تحقیق اب دا چارچوم نظری تحقیق  سپس تیدد نظام ان خاباتی در سررطا 

ر  در نظام ان خاباتی تناسرربی را بررسرری جهان   در ادام  تجارم برخی کشورهای پیش

ان خاباتی   ماخواهیم کرد   در نهایو با بررسی نظام ان خاباتی در ایران چرایی گرار ب  نظ

تناسبی را در چارچوم طرح اسرر انی شرردن ان خابررا  مجلررس شررورای اسررالمی تبیررین 

 خواهیم نرودد

 

 پیشینه تحقیق

جرل  نخس ین افرادی ک  ب  شکلی منسجم   علری ب  مطالی  نظام هررای ان خابرراتی     از

پیامدهای سیاسی آن پرداخررو مرروریس د  روه بررودد  ی بررا بررسرری نرروع نظررام هررای 

باتی مخ لب در کشورهای م یدد ب  این ن یج  رسید ک  رابطرر  مسرر قیری بررین نرروع اخان 

نظام های ان خاباتی یک کشور   نوع نظام  زبی آن بردرار اسود بر اسررای یاف رر  هررای 

 ی نظام های ان خاباتی اکثری ی تک مر ل  ای باعث ایجاد نظام های د   زبی    نظررام 

د  مر ل  ای باعث ایجاد نظام هررای چنررد  زبرری مرری   یهای ان خاباتی تناسبی   اکثری 

 (د  45: 1389شوند )د  روه   

پس از د  روه تحقیقا    پژ هش های بی شراری در باره نظام هررای ان خابرراتی   

پیامدهای سیاسی آن ها در کشورهای گوناگون انجام شدد ن ایج این پژ هش ها نشان داد 

نظام  زبی کشور تاریر مرری گرارنررد  بلکرر  سررایر   ک  نظام های ان خاباتی ن  فقط در نوع
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 Taagepera and)بخش های سیاسی کشور را هم ب  شد  تحو تاریر درار می دهنررد 

Shugart, 1991: 15)د 

از جرل  مهم ترین بخش های سیاسی ک  شدیدا تحو تاریر نظام ان خابرراتی انررد مرری 

 ضررییو   جای رراه    یتوان از نوع نظام  کوم ی  نظررام  زبرری  شررکاا هررای اج ررراع

سیاسی زنان   ضییو سیاسی ادلیو ها   میزان مشارکو شهر ندان در ان خابا  یاد کرد 

(Norris, 2008: 25د) 

با آشکار شدن اهریو نظام های ان خاباتی در  یا  سیاسی یک کشور   تاریر تییین 

عرری جامیرر  رفکننده آن ها  مطالی  نظام های ان خاباتی ب  تدریج ب  یکی از شاخ  هررای  

شناسی سیاسی تبدیم شد   ب  این ترتیب رش   فرعی مطالیرر  نظررام هررای ان خابرراتی یررا 

د در ن یجرر   (Reynolds and Mosley, 2002 :5)شکم گرفررو  «مهندسی ان خاباتی«

پژ هش ها   مطالیا  گس رده ای در  زمین  نظررام هررای ان خابرراتی   پیامررد هررا  ن ررایج 

اگون برر  انجررام رسرریدد محققرران   پژ هشرر ران رشرر   نرر و سیاسی آن ها در کشورهای گ 

مطالیا  نظام های ان خاباتی در کشورهای گوناگون کوشیده اند تا ضرررن مطالیرر  نظررام 

ان خاباتی کشور خود   مقایس  آن با نظام های ان خابا  یسایر کشورها   ن ایج مثبررو   

بخشرری از آن نظررام ان خابرراتی   منفی نظام ان خاباتی خود را آشکار کنند   با تغییر کم یررا

 ,Gallagher and Mitchellکننررد ) تقویررو نقا  ضیب آن را رفع   نقا  دو  آن را 

در این راس ا  در  وزه پژ هش های فارسی در بید ترراریر گررراری نظررام هررای    (د2008

ان خاباتی بر ساخ ار سیاسی جرهوری اسالمی ایران می توان ب  پژ هش های زیر اشرراره 

 کرد:

( بر تأریر نظام ان خابرراتی بررر نظررام  زبرری در ایررران 1397شاد   رفییی دهساره )مرخ

تواند تأریرا  عریقی بر ا ررزام سیاسرری هایی ک  میمؤلف یکی از   د ک ندپرداخ     می ق

در تحقیررق نیررز  (  1396)  ینطنررز    نظام سیاسی هر کشور ب رارد  نظام ان خاباتی اسررود

 اصررالح  بررر  تأکیررد  برراب پرداخ      ان خابا   فرآیند  در  ما زا  نقش  سنجیظامکان  بر  خود

 اد ار   باالتفرراق  دریب   در  ایران  ان خاباتی  ساخ ارهای  ک   می قد اسو   ایران  ان خاباتی  نظام

انرردد یاف    مبنررا شررکم  بررراین   ا ررزام  هازیرساخو   دوانین      اسو   داش    اکثری ی  مبنای

عنرروان ظاسرر انی شرردن ان خابررا     ابرر ای  ( در مطالیرر 1395اکبری   هرکاران )هرننین   



205 

 

 

 

 

انتخاب  اتی نهاد 

پارلم     ا  در 

 حکمرانی مدر ؛

امک  ا  ج    ی 

نظ  اا انتخاب  اتی 

ت اج   بی ب   را  

اجالمی  جمهور  

 ایرا  

 رغمعلرری  ان خابررا    شرردن  اسرر انی  طرررح  ند ک ر این با رتررکزگرایی یا تررکززداییب ب

 اسرر انی      ملرری  درسررطاتررکزگرایی    تشدید  سبب    موافقان   طرا ان    دعا ی  اهداا

 دران خابررا    منرراطق  ایررن  مردم  مشارکو   کاهش     جرییو کم   ای  ی  اش  انز ای مناطق

( در تحقیق خررود 1392) یشجاع د یاشد خواهد اسالمی یشورا مجلس ژه ان خابا ی  ب

یاف    د ل رری بررودن   تهیرریج بسرریج عرررومی مررردم توسررط نظررام ای  غیرسازمانبر توده

 ان خابا  فیلی در ایران تأکید داردد 

ضرررن پررریرش امکرران اسرر انی شرردن ان خابررا  مجلررس (  1390)  یمیرزاده کوهشان

 بررا مرکررز آن  انطبرراق ان خابیرر   هررای وزه  مرز  تغییر  امکان  ک نویسد  می  یشورای اسالم

 مشررکال   اگرچ   الزم  هایزیرساخو   نساخ ن  فراهم   لی درصور   دارد   جود  هااس ان

 هایهزینرر   افزایش  نظیر  جدیدی  مشکال   ها  چالش  امابا  شد  خواهد  مرتفع  فیلی  نظام

  ر د     پررایین  سطوح  ب   در رسیدگی  ناگ نرایند  توان   عدم  بومی   س  کاهش  ان خاباتی 

 کرر نیررز می قدنررد  (  1388)  یزاده   ضرغامتقی  خواهدشدد  ر  ر ب  م رو      مشهور  افراد

توانررد از هررای ان خابیرر  اسرر ان میبرگزاری ان خابا  مجلررس شررورای اسررالمی در  وزه

 نرر هرسو دارای مزایایی هرنون پرداخ ن به ر نرایندگان ب   ظایب ملی  گس رش فیک

  گردد   از سوی دی ررر میررایبی نظیرررهای دومی می  کاهش اخ الفا    درگیریتحزم

 ودهای مردم   کاهش مشارکو مردم ب  دنبا  خواهد داشپاسخ ماندن خواس  بی

 

 چارچوب نظری: نظام انتخاباتی تناسبی

-4هسرر ند)نهادهررای سیاسرری در هررر کشررور  ترررینمهمی ان خابرراتی ازجرلرر  هررانظام

5:2011 Farell)کننررده تییینریتأراهریو نظام ان خاباتی در  یا  سیاسی یک کشور      د

ی اج راعی   ضییو   جای رراه سیاسرری هاشکااآن بر نوع نظام  کوم ی  نظام  زبی   

  میررزان مشررارکو شررهر ندان آشررکار برروده   رابطرر    هرراو یادلزنان   ضییو سیاسرری  

هررای ان خابرراتی ترتیررب تبرردیم آرا نظام (د در  ادررع Noris  2004: 25مسرر قیری دارد)

پررس  (د3:  1396منصرروریان   کند)یمهای نرایندگی را مشخ   کنندگان ب  کرسیان خام

هررا از دوانین   مقررا  دانسو ک  بر اسای آن  یامجروع   توانیان خاباتی را م  یهانظام

تبرردیم  ییاهیشده اسررو برر  کرسرر آرایی ک  در یک ان خابا  عرومی ب  صند ق انداخ  
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 (د162  :1391کنند)رینولدز   دی ررران یها را اشغا  مک  ا زام   کاندیداها آن  شوندیم

انررد انداخ   یدهندگان برر  صررند ق رأان خاباتی بر اسای آرایی ک  رأی  یهادر ادع نظام

ک  هر  زم یا گررر ه سیاسرری چرر    کنندی  تییین م  کنندیپیر ز ان خابا  را مشخ  م

 د(31: 1389)الند   داش   باشند  سهری از ددر

موریس د  روه در ک ام ا زام سیاسی خود  تأریر نظام های ان خاباتی بررر سرراخ ار 

طبق دانون ا    نظررام ان خابرراتی   دا زام سیاسی را در س  دانون کلی خالص  کرده اسو 

 شودد چرا کرر  در چنررین نظررامی ای موجب پیدایش نظام د   زبی میمر ل اکثری ی یک

هررا   ی گر ها زام سیاسی ب  تنهایی امید پیر زی در ان خابا  را ندارنررد   بایررد هررر 

در نظام ان خاباتی اکثری رری .ی نامزدهای مش رك بسیج کرد  سو را برای ارائ های همجناح

کننررد  برنرردگان ای  کسانی ک  بیشرر رین آرا را نسرربو برر  دی ررران کسررب میمر ل یک

در ن یج   در مررواردی کرر  گر ههررا   ا ررزام م یررددی در   ددشونان خابا  محسوم می

کنند  مرکن اسو یک  زم با آرای بسیار ناچیز  برنده ی ان خابا  ان خابا  شرکو می

 .شود

ای اکثری ی باعث پیدایش نظام چند  زبی   بر اسای دانون د م  ان خابا  د  مر ل 

آنک  د   زبی باشد  ب  سرررو   شود   جامی  ب  جایا زام ضییب    ابس   ب  هم می

تواننررد در د ر ا   یابدد در این نوع نظام ان خاباتی تنها کسانی مید دطبی شدن سوق می

ان خام شوند ک  اکثریو مطلق )نصب+ یک رأی دهندگان( را ب  دسو آ رده باشندد در 

در  ددبرخی موارد  عال ه بر ا راز اکثریو   د نصام های دی ری نیز در نظر گرف رر  انرر 

تواننررد در ایررن نظررام ان خابرراتی اگرچرر  ا ررزام   گر ههررای کرروچک ر در د ر ا   می

ان خابا   ضور فیا  داش   باشند   لی عرال در مجلس غایب اندد در ن یج  در تشررکیم 

د لو   در تصریم گیری ها فادد هرگون  نقشی هس ندد در  قیقررو   اجرردان اکثریررو  

داشود   بر اسای سومین دانون  ان خابررا  تناسرربی   دنهر  ی ددر  را در اخ یار خواه

شودد در چنررین موجب پیدایش نظام چند  زبی با ا زام منسجم  مس قم   ددرترند می

توانند نظامی  ا زام سیاسی دلیلی برای ائ الا با دی ر ا زام نری بینند   ب  تنهایی می

خود ب  دسو آ رندد الب رر    درصدی  هرچند اندك از کرسی ها را با بسیج رأی دهندگان

 توان نظام ان خاباتی تلفیقی ب   جود آ رددهای ان خاباتی میاز ترکیب   تلفیق این نظام
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 ایرا  

هررای ان خابرراتی اکثری رری  تناسرربی  مخرر لط   با ایررن  ررا   گررزینش یکرری از فرمو 

هررای های نرایندگی  تییین  سرریو   تیررداد  وزهچ ون ی محاسب    تخصی  کرسی

های های الزم برای کسررب کرسرریها  مشخ  کردن نصام  ترسیم  د د آن  یتان خابا

ترررین سرراز کارهایی هسرر ند کرر  دهی ازجرلرر  مهمنرایندگی   میلوم ساخ ار برگ  رأی

 در دیمها از یک نظام ان خاباتی مطلوم ان ظار طرا ی هراهن    منسجم ترامی آن

ها تا درن نرروزدهم مرریالدی تهنررا در نآپیدایش نظام های ان خاباتی در جهان   تکامم  

اکثری ی صور  می گرف   اسو   تا این زمان ارری   -دلرر ی نظام های ان خبااتی کثرتی

نظام های تناسبی بطررور کلرری در   از نظام های تناسبی یا نیر  تناسبی  جود نداش   اسود

 قیقررو  اصررم تفکررر   محاسرربا  م خصصررین مسررائم ان خابررا  در ار پررا بررویژه 

ضیدانانی اسو ک  ب  این موضوع عالد  نشان می داده اندد آنرران بررا هرردا بررر طرررا ایر

کردن عیب مهم   اساسی مجروع  نظام های م یلررق برر  خررانواده نظررام هررای ان خابرراتی 

اکثری ی  ب   یژه نظام نخسو نفری بینوان نظام شرراخ  در ایررن خررانواده  کرر  -کثرتی  

باشررد  برر  ابررداع ر ش هررا   فرمررو  هررای جدیررد   یهرانا ناعادالن  بودن این نظام ها م

ان خاباتی پرداخ ندد طرفداران این نظام ان خاباتی بر این با رند ک  در این نظام ترررام آراء 

ماخوذه مجروع  محاسب  می شود   هر  زبی ب  نسبو سهری ک  در آرائ مردم دارد در 

 د (Powell,2000: 201-210)اداه امور کشور مشارکو می نراید

بر پای  فرمو  های جدید ان خاباتی ک  ب  این ترتیب ابداع شدند  نظام های ان خاباتی 

تناسبی پا ب  عرص   یا  گراش ندد در این دس   از نظام ها ان خابرراتی کرر  مهررم ترررین   

شاخ  ترین عضو آن نظام ان خاباتی تناسبی فهرس ی می باشد  تالش شررده اسررو  کرر  

 د مرکن تناسبی باشدد ب  این مینی ک  فر مم ان خاباتی بکار   نین ایج ان خابا  تا بیش ر

رف   در کنارسایر ر ش های مورد اس فاده در ان خابا  عادالن  ترررین سررهم را از کرسرری 

های پارلران ب  ا زام   کاندیداهای ردب اخ صاص بدهدد یینی اینک  هر  زم ردیب 

د ق ریخ   شده توسررط رای دهنرردگان نصب واند تقریبا میاد  هران سهری ک  از آراء ب  

 ,Reynolds and etalب  دسو آ رده اسو  در پارلران کرسی در اخ یار داش   باشررد )

 (د60-57 :2005
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خانواده نظام های تناسبی ک  از س  عضو اصلی : نظام فهرس ی  نظام ترکیبی    نظام 

خررانواده  نظررام   اان قالی تشکیم شده اسو  با این هدا بوجود امده اسو ک  بررر خررال

اکثری ی  ترامی ا زام   گر ه ها   لررو کوچررک   در ادلیررو ب وانررد برر    -های کثری ی  

اندازه سهم خود نراینده یا نرایندگانی در پارلران داش   باشند  ن  این کرر  بنررا برر  داعررده 

ظبرنده هر  کرسی ها را می بردب  ا زام دوی   در اکثریو عال ه بر هم خود از کرسرری 

ظکرسی های اضافیب هم دسو یابند   سررهم کرسرری هررای ا ررزام ادلیررو را هررم    بها  

 نصیب خود نرایندد ب  عبار  دی ر  نظام های تناسبی می خواهند ک  تقسیم کرسی های

تا آنجا ک  امکان دارد انیکای رای دهندگان باشد   اخرر الا میرران سررهری کرر    پارلران

سهری ک  از مجروع کرسی های پارلرررانی   ابا زام از مجروع آراء رای دهندگان دارند  

 (دRichard, 2000: 227-238بدسو می آ رند  ب   دادم برسد )

 

 جهان معاصرانتخاباتی در  یهانظام

 یهرراتیررداد نظامدهررد کرر  شواهد   درائن موجررود دربرراره کشررورهای جهرران نشرران می

های فرمو  مؤلف   رسود علو اصلی این تیدد ریش  دشرار اان خاباتی در سطا جهان بی

دهی   سیو  وزه ان خاباتی    دنصام ان خاباتی داردد برر  ان خاباتی  ساخ ار برگ  رأی

  یینی اینک  نظررام ان خابرراتی مررورد اسرر فاده فرمو  ان خاباتیبیان داگالی رائی منظور از  

 یی بررراایاضرر یراکثری ی  تناسبی  تلفیقی   یا از نوع دی ری اسو    اینک  چرر  فرمررو  

  یینرری اینکرر  آیررا دهرریسرراخ ار برگرر  رأی  منظررور از شررودیماسرر فاده  هایکرستوزیع  

در برگرر   دهنرردهرأییررا برر  یررک  ررزم    آیررا    دهندیمی  رأب  یک نامزد    دهندگانرأی

 سرریو   کندیمرا تییین  هاو یا لو ی از امجروع فقط یک  ق ان خام دارد یا   دهیرأی

شررود یما ک  از هر  وزه ان خابی  چ  تیداد نراینده ان خام نی: ب  این مان خابی   یها وزه

(1971:25   Rae  د   ب  گف   لیجفار   منظررور از)هررران  رردادم    دنصررام ان خابرراتی

آرایی اسو ک  یک کاندیدا   یا  زم برای پیر زی در ان خابررا  بایررد برر  دسررو آ رد 

(1995:412 Lijphartد)  خاباتی رایج را ب   ان یهاامظن توانیممؤلف  چهار  این    بر اسای

 :چهار شاخ  اصلی   د ازده شاخ  فرعی تبدیم کرد
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 ایرا  

ک    اکثری ی ساده یا نسبی  یهانظامشاخ  فرعی    5این نظام ب     ی:تاکثری   یهانظام(.  1

ی نظام رأ/    درصد(  7/ 5کشور )  15شامم    جرییدس  ی  نظام رأ/    درصد(  24کشور )  49

کشررور ) ادررع در منطقرر    3  برردیم  ینظررام رأ( /  دصرر در  1/ 5کشور )  4جریی  زبیدس  

 9/ 5کشررور ) 19کرر   اینظررام د مر لرر /      ادیانوسی : اس رالیا  فیجی   گین  جدید پاپوا(

کشررور از نظررام اکثری رری اسرر فاده  90را شامم شده   درمجروع در سطا جهرران   درصد(

 دکنندیم

کشررور 74کرر     ی لیسرر یبسرر نظام تنااین نظام ب  د شاخ  فرعی    تناسبی:  یهانظام(.2

را شررامم شررده     کشررور )یررک درصررد(  2کرر     ان قررا دابمی  رأ  ظام تک  ن  درصد(  37)

 دکنندیمکشور از نظام تناسبی اس فاده   76درمجروع در سطا جهان  

 نظام ان خاباتی مرروازیاین نظام هم ب  د شاخ  فرعی  مختلط: ی تلفیقی یاهانظام(.3

 درصد(  3/ 5کشور )  7با    سبی مب نی بر اعضای مخ لطاننظام ت     درصد(  12کشور )  24با  

کشور از نظام تلفیقرری یررا مخرر لط اسرر فاده  31را شامم شده   درمجروع در سطا جهان 

 دکنندیم

نظام ان خاباتی شاخ   ی ان خاباتی هم با س هانظامسایر    انتخاباتی:  یهاسایر نظام(.  4

بررا یررک  محررد د یرأ ظام ان خاباتی  ن درصد(  1/ 5کشور )  3ک     ان قا   غیردابمی  رأ  تک

 برشرارش بوردا  نظام ان خاباتی مب نی     الطارقمنطق  خودمخ ار جبم   کشور )نیم درصد(

را شررامم شررده کرر    کشور کوچک نائور  در ادیانوی آرام کشور )نیم درصد(هم یک  آن

دز   لرر و )رینکنندیمی م فررا   اسرر فاده هانظامکشور از این    5درمجروع در سطا جهان  

 (د55  1391دی ران 

نظام ان خابرراتی اکثری رری  تناسرربی   تلفیقرری از ی ان خابرراتی فرروق  سرر هانظاماز بین  

درصررد کشررورهای  95ی ان خاباتی در کشورهای دنیا بوده کرر  برریش از هانظام  نیترجیرا

د در ایررن بررین  ان خابررا  مجلررس عرروام کننرردیمجهان از یکی از این س  گزین  اس فاده  

س ان  مجلس نرایندگان   سنای آمریکا  مجلس خبرگان رهبری   شررورای اسررالمی ل ان

ی اسررود ان خابررا  پارلرررانی هلنررد   امر ل شهر   ر س ا در ایران با نظام اکثری ی یک  

د ان خابا  بسیاری از شوراهای محلی شررهر باشندیمپارلران ار پا بر اسای نظام تناسبی  

لرری منرراطق در فرانسرر  بررر اسررای نظررام تلفیقرری اسررود حمیا ر س ا   ان خابا  شورای 
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هرننین نظام ان خابا  پارلرانی در کشورهای واپن  ای الیا   آلران بر اسای نظام تلفیقی 

(د آن چ  ک  از منظر این تحقیق  ائز اهریو 115     101   78:  1387اسو )هریسی نژاد   

جررایی کرر  نظررام   از آن  دو اسو رابط  نظام ان خاباتی با تقویو تحررزم در جامیرر  اسرر 

شود  توج    تأکیدمان را بر ان خاباتی تناسبی منجر ب  تشکیم ا زام مق در   مس قم می

 گراریمدگرار از نظام ان خاباتی اکثری ی بر تناسبی می

بنابراین  در ادام   اب دا با مطالی  تجارم برخی کشورهای غربی نشان خواهیم داد ک  

دی ر )عردتاً تناسبی( ان خابرراتی امررری مرسرروم اسررود سررپس بررا   مگرار از نظامی ب  نظا

بررسی نظام ان خاباتی در ایران تبیین خواهیم کرد با گرار از نظام ان خابرراتی اکثری رری برر  

توان امکان اس انی شرردن ان خابررا  مجلررس شررورای اسررالمی را در راسرر ای تناسبی می

 کارآیی   کارآمدی بیش ر مطرا نظر درار دادد

 

 تجربه از گذارهای نظام انتخاباتی د نچ

هررای های نرایندگی برر  ا ررزام   گر هگون  ک  گرشو چ ون ی تخصی  کرسیهران

سیاسی  ارتبا  مس قیم با نظام ان خاباتی یک کشور داردد در مطالب فوق توضیا داده شد 

 یکنند صا ب کرسرری نراینرردگ ک  در نظام تناسبی  ا زام ب  تناسب آرایی ک  کسب می

شوندد در صورتی ک  در نظام اکثری ی  ا زام کوچک امیدی برای  ضور در مجلس می

های نرایندگی بین ا زام بررزرو   نرایندگان خود در مجلس نرایندگان ندارند   کرسی

 گرددد ددرترند تقسیم می

بنابراین  بیهوده نیسو ک  اصالح نظام ان خاباتی هرواره ب  عنوان یکی از مطالبررا    

های مهم ا ررزام سیاسرری در بسرریاری از کشررورها مطرررح اسررود دیویررد فررار    ساخو 

ای   پررس نخسو در ار پای مدی ران  1970نویسد فرایند دموکراتیک شدن ک  از ده  می

در بخش های مرکزی   شردی ار پا صور  گرفررو  اهریررو   1980از آن از ا اخر ده   

(د مررا شرراهد تجربرر  Farell,1998:1-2)دهدهای ان خاباتی را نشان میبیش از پیش نظام

کشورهای مخ لفی از جرل  ای الیا  کانادا  ان لیس  آلران  نیوزلند   فرانس  در این زمینرر  

هسرر یمد کشررور نیوزلنررد سیسرر م نظررام ان خابرراتی تلفیقرری برگرف رر  از نظررام نراینرردگی 
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 ایرا  

dberg, nLuتصررویب کرررد) 1997پرسی در سررا  آلران را با برگزاری یک هر 1تناسبی

(د یا در کشور ان لس ان نیز اگر چ  این ا سای نیاز توسط مجرررع م شررکم 483 :2007

از نخب ان مس قم توصی  شده بود  اما بر خالا دو   زم کارگر  اکم این تغییر ایجاد 

 نشدد 

کلربیای کانادا نیز ک  لز م تغییر در سیس م ان خاباتی اکثری ی در د لو اس انی بری یش

بررر اسررای سیسرر م  2داده بودند    در این پیشنهاد سیس م تک رای دابم ان قا   دارا پیشنه

 60ان خاباتی تناسبی ایرلند ارای  شده بود ک  د لو با در نظررر گرررف ن  دنصررام برراالی 

نظام ان خاباتی تناسرربی در   1949درصد مانع از تصویب این تغییر شدد هرننین در  سا   

در دانون جدید ان خاباتی جرهرروری فرردرا  پیشررنهاد   دآلران شکم دانونی ب  خود گرفو 

کرسی   از طریق نظام اکثریو درصد از نرایندگان پارلران در  وزه های تک  60شد ک   

 ,Ibidدرصد بادیرانده از طریق نظام تناسبی مب نی بر فهرسو برگزیده شود) 40نسبی   

با   نظام ان خابرراتی تلفیقرری اخبر اسای دانون جدید ان  1993(د یا در ای الیا از سا   486

نرایندگان   3/ 4شود با این تفا   ک   را برگزیده شدد در این نظام ب  شیوه آلران عرم می

از   1/ 4ای   بقیرر   مر لرر کرسی از طریق ان خابا  اکثری رری یکهای تکمجلس در  وزه

های ا ررررزام سیاسرررری برررر  صررررور  تناسرررربی ان خررررام میرررران فهرسررررو 

(د   در کشور فرانس  تاکنون د  نوع نظررام تلفیقرری تجربرر    Farrel,1998:124شوند)می

نظررام   "کرر  برر      1956     1951شده اسود مورد ا    در ان خابا  مجلررس سررا  هررای  

میررر ا   مب نرری بررر فهرسررو اسررود مررورد د م در ان خابررا    "ان خاباتی هم خررانواده

این ر ش این   زااعرا  می شودد هدا    1982شوراهای شهری بر اسای دانون ان خابا   

اسو ک  گر ه های ادلیو   مخالب هم ب وانند در شوراهای شهری  ضور داش   باشررند 

  این شوراها در انحصار گر ه خاصی نباشدد در  قیقررو ایررن نظررام  نظررام اکثری رری بررا 

 (د114:1382اس فاده از اصو  تناسبی اسو )ایوبی 

از یررک نظررام  1994سررا   رددر ا لین ان خابا  دموکراتیک کشور آفریقررای جنرروبی 

ان خاباتی تناسبی اس فاده شدد در این ان خابررا  ظکن ررره ملرری آفریقرراظ بررا بدسررو آ ردن 

 
1 proportional representation 
2single transferable vote 
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درصررد از کرسرری هررای پارلررران گردیرردد   63درصد مجروع آراء موفق ب  کسب    62/ 65

هران طور ک  مال ظ  می شود در این نوع نظام تناسبی  تناسب میرران آراء   کرسرری هررا 

درصد بوده اسود از طرا دی ر ما با مررورد  /د8شده   آراء هدر رف   تنها   و بخوبی رعای

کشور لس و ک  در هرسای ی آفریقای جنوبی درار دارد  مواج  هس یمد این کشور در سا  

اکثری رری کالسرریک نخسررو نفررری   -برای ان خابا  پارلرانی خود از نظام کثرترری  1993

درصررد از   75ن  باسوتوب بررا در دسررو داشرر   هراس فاده کردد در این ان خابا  ظ زم کن 

نفری   65آراء رای دهندگان ب  تنهایی موفق ب  تصا ب کل  کرسی های پارلران  مجروع  

درصد از مجروع آراء رای دهنرردگان کرر  برر  ا ررزام     25کسور گردید   بدین ترتیب  

در   یگر ه های مخالب داده شده بود  در پارلران بی نراینده مانرردد یررک چنررین  ضرریی 

د با این  جود  برر  (Reynolds, 2005: 7) هم بوجود آمدبجیبوتیظ 1992ان خابا  سا  

 تدریج سیس م ان خاباتی تناسبی ب  شیوه غالب پارلرانی تبدیم شدد

های کنونی در جهان از سیس م ان خابرراتی تناسرربی کشور از د لو   74در  ا   اضر  

(د هر  این 87:1391رینولدز   دی ران )دجهو گزینش نرایندگان پارلران اس فاده می کنن

های ان خاباتی در سطا جهان در  ا  گرررار از اکثری رری برر  دهند ک  نظامموارد نشان می

سرو بیش ر تناسبی   تا  د دی ب  تلفیقی اسو   این گویای اهریررو نظررام ان خابرراتی 

 تناسبی نسبو ب  اکثری ی اسود

 

 نظام انتخاباتی در ایران

هررا هررا   انقالمب  دلیم تغییر ساخ ار سیاسی   فرهن ی ناشرری از دگرکونی  جامی  ایرانی

شررودد در ها پرداخ رر  میدارای فرایند پر فراز   نشیبی اسو ک  ب  صور  اخ صار ب  آن

طورکلی س  دانون ان خابررا  برر  تصررویب فاصل  زمانی بین مشر ط    انقالم اسالمی ب 

    1288( دانون ان خابا  د م  مصرروم 2   1285  ( دانون ان خابا  ا    مصوم1رسید:  

 (دAlem 6:2011)1290( دانون ان خابا  سوم  مصوم 3

کاندیرردا محررور   دهیرأیی برگزارشده از برگ   هاان خاماین مقطع زمانی در هر   در

برر   دهرریرأیجای موظب بودند در زمان ان خابررا  برر  دهندگانرأیشده اسو    اس فاده

خود)برر  تیررداد موردنیرراز( نررام کاندیررداها را  دهرریرأیا ررزام سیاسرری در برگرر  
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  دهیرأیطورکلی ب  لحاظ ساخ ار برگ   (د بنابراین ب 1378:205ده   بنویسند)سائلی کرده  

د فرمررو  انرردبودهی ان خاباتی مورد اس فاده در ایررن د ره هر رری کاندیرردا محررور  هانظام

برای ان خام نرایندگان مجلس شورای ملی نیررز فرمررو  اکثری رری ان خاباتی مورد اس فاده  

ی ان خابی  در سراسر کشور گونرراگون ها وزه(د اما  سیو  1383:17کواکبیان اسو)بوده  

 60ی ان خابی  تهران  ها وزهدر نخس ین دانون ان خابا  تیداد نرایندگان    مثالًبوده اسود  

ی ان خابیرر   نظیررر هررا وزهن  سرریو برخرری ک  در هرین زماشده بود  در الینفر تییین

یاف   بررودد در اخ صاصهاآن وزه ان خابی  بلوچس ان  یک بود  یینی فقط یک نراینده ب   

د  دانون ان خابا  بیدی نیز  ضییو ب  هرین صور  بودد بنررابراین در هررر سرر  دررانون 

ابی  )یینی تنرروع ی ان خها وزهان خابا  دبم از انقالم اسالمی ما شاهد تنوع در  سیو  

ی ان خابیرر ( هررا وزهیاف   ب  هر یررک از    تیداد نرایندگان اخ صاص  هایکرسدر تیداد  

یی ک  ها وزه(د هرننین  در دانون ان خابا  ا   در  1392:55خرمشاد   دی ران )میهس 

ی بود ) وزه ان خابی  تهررران(  دنصررام ان خابرراتی  جررود امر ل یک  هاآنان خابا  در  

ای بررود   دنصررام ان خابرراتی در اما در مناطقی کرر  ان خابررا  در آن د مر لرر   نداشو 

 دنصررام  18عال ه یررک آرا بررودد در دررانون د م بررر اسررای مرراده مر ل  ا   نصب ب 

   دنصام 1290ان خاباتی نصب بیال ه یک آرا بودد در سومین دانون ان خابا  مصوم  

 کردنرردیمی کسررب  رأاز ردبررای خررود     را شد   هر کاندیدایی برریش  کامالان خاباتی  

 (د207-206: 1378ده سائلی کرده  )اف ندییمب  مجلس شورای ملی راه  مًیمس ق

پس از انقالم اسالمی تاکنون نیز س  دانون ان خابا  ب  هرراه طرح اصالح موادی از 

سود در نخس ین دانون ان خابا  ک  اداش  دانون ان خابا  مجلس شورای اسالمی  جود  

ساخ اری کاندیدا محور   دهیرأیشورای انقالم ب  تصویب رسانید برگ     1358در سا   

ی ان خابیرر  هررا وزهداش     سیو  وزه ان خابی  یکسان نبوده   شاهد تنوع در  سرریو  

شده برای مر ل  ا   ان خابا   نصب بیال ه یررک کررم آرا بوده اسو    دنصام تییین

د فرمررو  شررودیمر مر ل  د م این  دنصررام  رررا در هر  وزه ان خابی    د  رأخوذهی

ان خاباتی مورد اس فاده برای گزینش نراینرردگان فرمررولی اکثری رری اسررود د مررین دررانون 

مجلس شورای اسالمی د ره ا   ب  تصررویب رسانید)سررائلی   1362ان خابا  را در سا   

کاندیدا محررور    دهیرأیدهرانند دانون ان خابا  دبلی ساخ ار برگ   (1378:366کرده ده   
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ی ان خابی  م نوع  فرمو  اکثری ی   فقط  دنصررام کرراهش یافررو   برر  ها وزه سیو  

 سوم کم آرا تغییر کرددیک

را مجلررس پررنجم برر    1378سومین دانون ان خابا  مجلس شورای اسالمی در سررا   

ین تصویب رسانیدد در اینجا هم نیز تا  د د زیادی شبی  نظام ان خابرراتی برآمررده از درروان

سرراخ اری  دهرریرأیی هابرگرر ان خابا  ا     د م بودد در دررانون ان خابررا  سرروم نیررز 

ی بدهند   ن  برر  ا ررزام رأا باید ب  کاندیداها  صرف  دهندگانرأیکاندیدا محور داش      

ی ان خابیرر  م نرروع   م فررا    فرمررو  ان خابرراتی هررا وزه(د 72:  1383سیاسی)کواکبیان   

چهارم تقلیم پیررداکرده   ا کاهش   ب  یکمجددی   فقط  دنصام  اکثری   هایدبلهرانند  

در مر ل  د م این  دنصام  را   کاندیداها با کسب اکثریو نسرربی آرا  برر  مجلررس 

تحو عرروان اصالح موادی از دانون ان خابا    د هرننینکردندیمشورای اسالمی راه پیدا  

کار درار گرفررو کرر  در اینجررا  در دس ور 1395هران دانون در سا    فصم د م  در  8ماده  

هم باز  دنصام کاهش یاف     ب  یک پنجم تنز  پیدا کردد مینای کرراهش مرررکور ایررن 

درصد آرای صررحیا مرراخوذه را کسررب   20اسو ک  در هران مر ل  ا   اگر کاندیدایی  

نراید  پیر ز ان خابا  اسو ک  این دانون در یازدهرین د ره ان خابررا  مجلررس شررورای 

جرراری   اجرررا گردیرردد  در آخرررین ادرردام  طرررح  1398ر مورخ  د م اسررفند اسالمی د

مجلررس     1398/ 2/ 3اصالح موادی از دانون ان خابا  مجلس شورای اسالمی )مصرروم  

شررنب  مررور  سرر  ماده در جلس  علنرری ر ز س   57ارسالی ب  شورای ن هبان( مش رم بر  

ی هاونیسرر یکرمررابین ی فیهررا  دویب  تصویب رسید ک  بید از کررش  1398اردیبهشو  

 داسو   آمد   مجلس  صحن علنی   شورای ن هبان در رفو 

ی هاسررا ی مجلس شورای اسررالمی کرر  در هاان خامگفو در هر    توانیمبنابراین  

دی ر  عبار شررده اسررود برر پس از انقالم برگزارشده از نظام ان خاباتی  ا دی اس فاده

ی پررس از انقررالم  هاسررا شررده در ان خابا  تصویب نظام ان خاباتی برآمده از س  دانون 

ای )اکثری ی( بوده اسود در هر  این دوانین ان خابا   سرر  جررزء نظام ان خاباتی د مر ل 

از چهار جزء نظام ان خاباتی هرواره رابو بوده   تغییری نکرده اسو    فقررط یررک جررزء 

نظران   گررزار  صررا ب  دررانون دهرردیمدچار تغییر   تحو  شده اسود این موارد نشرران 

گیر در این خصوص هر زمان ب  فکر اصررالح درروانین ان خابررا  صالح تصریممراجع ذی
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 ایرا  

جررزء آن یینرری نظررام ان خابرراتی غافررم برروده   بیشرر ر برر    نیتریاصل  هریش  از  اندبوده

د جدا   زیر گویای شرررایط نظررام ان خابرراتی ایررران بررر اندپرداخ  اصال ا  شکلی  ددد  

 ان خاباتی اکثری ی اسود اسای نظام

 ان خاباتی از مشر ط  تا انقالم اسالمی  یهانظام

 

 

 

 

 قانون انتخابات سوم، مصوب
1290 
 

قانون 
انتخابات  

 دوم،
مصوب 
1288 

 ( قانون انتخابات اول، مصوب 1
1285 

چهار جز  
ی  هانظام

 انتخاباتی

 سیو  
 وزه 
ان خابی   
یک 

)اکثری ی  
 ساده(

 سیو  
بیش   یها وزه

 کیاز 
 جریی( دس  ی)رأ

 
 
 
 

 کاندیدا محور 
 
 

 سایر ایاال  
 ای( )د مر ل 

 تهران 
ی )رأ
 جریی( دس  

 
 
 

ساخ ار برگ   
 دهی رأی

کاندیدا  
 محور
 

 کاندیدا محور  کاندیدا محور  کاندیدا محور 

 اکثری ی 
 
 

فرمو    اکثری ی  اکثری ی  اکثری ی  اکثری ی 
 ان خاباتی 

 یک
 
 

یو   س بیش از یک م نوع م نوع بیش از یک
 وزه 
 ان خابی  

 
 

 جود  
 نداشو 

 
 

  جود نداشو 

 
 

در مر ل  ا    
  د م نصب 
 بیال ه یک

در مر ل  ا    
نصب بیال ه 

 یک آرا 
  در مر ل   
د م  جود  
 نداشو 

 
 

  جود نداشو 

 
 

 دنصام  
 ان خاباتی 
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 ان خاباتی در ایران پس از انقالم اسالمی  یهانظام

 

 طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسالمی

گردد کرر  برمی  1357های ان خابی  مجلس ب  دبم از انقالم  ریش  ایده اس انی شدن  وزه

شررده اسررود ترررام هررایی در مجلررس شررورای اسالمیدرنهایو منجررر برر  تصررویب طرح

برگزاری اس انی شدن ان خابررا  مجلررس شررورای اسررالمی را   های مصوم مجلس طرح

ها با ایرادا  مربررو  کردندد این طرحبینی میهرراه با اجرای نظام ان خاباتی اکثری ی پیش

ب  مغایر  با موازین شرع یا دانون اساسی در شورای ن هبان مواج  شرردندد تکرررار ایررن 

جلررس شررورای اسررالمی دا  بررر های ششم  هف م  هشرر م  نهررم   دهررم مطرح در د ره

دهررد  امررا هرررین طرررح بندی اس انی شدن ان خابا  مجلس را نشرران میضر ر   وزه

 دارای برخی مزایا   میایب اسود

کرراهش    :پرررداخ ن به ررر نراینرردگان برر   ظررایب ملرریمزایای این طرررح عبارتنررد از

ویررو تق  رشد تحزم   گس رش فرهنرر    اندیشرر   زبرری   دومی   مرهبی  یهادغدغ 

امکان محد د    شده   شایس   ر د افراد شناخ     هانقش شوراها   امکان مانور بیش ر آن

د در مقابررم ایررن ایرررادا  مسلط شدن ن رش ملی در نرایندگان     کردن تیداد کاندیداها

اصالح موادی از  
قانون انتخابات  

  1395 مصوب
 فصل دوم  8ماده 

سومین قانون 
 انتخابات، مصوب 

1378 

دومین قانون 
انتخابات، 

 مصوب
1362 

اولین قانون 
انتخابات، 

 1358مصوب 

چهار جز  
ی  هانظام

 انتخاباتی

ساخ ار برگ    کاندیدا محور  کاندیدا محور  کاندیدا محور  کاندیدا محور 
 دهی رأی

فرمو    اکثری ی  اکثری ی  اکثری ی  اکثری ی 
 ان خاباتی 

 سیو  وزه   م نوع م نوع م نوع م نوع
 ان خابی  

در مر ل  ا    
درصد(   20) 5/1

  در   کم آرا
مر ل  د م  جود  

 نداردد 

  4/1در مر ل  ا   
درصد( کم   25)

آرا  در مر ل  د م  
  جود نداشود 

  3/1در مر ل  ا   
 کم آرا 

  در مر ل  د م  
  جود نداشود 

در مر ل  ا    
نصب بیال ه 

 آرا  کم یک
  در مر ل   
د م  جود  
 نداشود 

 دنصام  
 ان خاباتی 
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نظ  اا انتخاب  اتی 

ت اج   بی ب   را  

اجالمی  جمهور  

 ایرا  

کاهش  س بومی   عدم توان نرایندگان در رسرریدگی برر  هم بدان  ارد اسو ک  باعث:  

  ب   اشی  رانرردن منرراطق کوچررک   شررهرها   ان خاباتی  یهان یزافزایش ه   سطوح پایین

افررزایش   کرراهش مشررارکو مررردم در ان خابررا    ر د افراد مشهور   م رو  ب  مجلررس

گردد)کوهشرراهی  می  مررردم  یهاپاسخ مانرردن خواسرر  بی   اج راعی  یهاشکاا   تنش

 (د161: 1390

هررای جریی رری   جغرافیررایی  مجلس شورای اسررالمی بررا تاکیررد بررر مییار ا  با این

بنرردی اسرر انی ان خابررا   وزه برای هاان خابی  را تییین کرده   تالش  یهامحد ده  وزه

مصوم مجلررس  یهادترام طرحسو امجلس تاکنون با ایرادا  شورای ن هبان مواج  شده

 بینرریپیش  شورای اسالمی برگزاری اس انی ان خابا  مجلس را با نظام ان خاباتی اکثری رری

بنرردی اسرر انی د در ادع دغدغرر  اصررلی طرا رران اسرر انی شرردن ان خابررا    وزهنداهکرد

کیفیو تبدیم آرای مردم برر    گاه نظام ان خاباتی مجلس یینیان خابا  مجلس بوده   هیچ

 توج  جدی مجلس نبوده اسود مورد  اس انی  یهایکرس

نظام ان خاباتی مناسررب   ان خابی  مجلس نباید از پیشنهاد  یهادر اس انی شدن  وزه  اما

غفلو کرددبسیاری از میایب ا  رالی اس انی شدن ان خابا  مجلررس در صررور  تییررین 

دی ررر شایسرر   اسررو کرر   عبار دب  دنشو یمرفع  تلفیقی  ی  یا     نظام ان خاباتی تناسبی

بندی اس انی ان خابا  مجلررس  نظررام ان خابرراتی زمان با  وزههم  مجلس شورای اسالمی

منظور ر یار یی با  داکثر مزایا    دادم میایب اس انی شدن ب   را تیدیم نرایدد  اکثری ی

از  توانرردیایررن نظررام م دشررودیپیشررنهاد م ناسبیان خابا  مجلس اجرای نظام ان خاباتی ت

ها فراهم کند   از دی ر سو  قوق گرایان  د لو برای فیالیو توسی را  سو ربا  الزم  یک

ددر   و   مال ظا  مربو  ب  تنوعا  دومی   مرهبی را لحاظ کندها   ا زام ادلیگر ه

ی هررا وزهبرررای  )  ی رر یاکثری  هررانظام  کارگیریبررا برر   ترروانیان خابا  اس انی مجلررس م

( برر  امررر اسرر انی شرردن کرسرریتک  غیر  ان خابی   یهادر  وزه)تناسبینظام       کرسی(تک

 ان خابا  مجلس شورای اسالمی کرک کردد

)مشرراب  ان خابررا   ناسرربیری ان خابررا  مجلررس بررا نظررام ان خابرراتی تدر مقام برگررزا

عنوان  رروزه ان خابیرر  اصررلی لحرراظ بوندس او آلران( باید دلرر  جغرافیایی هر اس ان ب 

 یان خابیرر  فرعرر  یهرراشودددر محد ده جغرافیایی هررر اسرر ان نیررز بایررد برر  تییررین  وزه
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هررر  رروزه   ا بخررش پرداخررودکرسی م شررکم از شهرسرر ان یرر   صور  تک( ب یا)منطق 

جرروار بررا لحرراظ مییررار همی  هررابخش  انایاز د  یا چند شهرس ان   ا   تواندیم  ان خاباتی

 یهرراان در  وزهگ برای ان خام نراینررد  تواندیم  نظام اکثریو نسبی  جریی ی تییین شودد

  رروزه ان خابیرر  اصررلی  یهایشوددکرسرر  ادررع  اسرر فاده  مررورد    کرسرریان خابی  فرعی تک

در کنررار  ردیب در  رروزه اسرر انی تقسرریم شرروندد  یهانظام تناسبی بین فهرسو   انندتو یم

دینی را مطابق مییارهای جغرافیایی   یهاایی باید  وزهان خابی  اس انی   منطق   یها وزه

 گرار تییین کردد  دینی ب  دلیم اس ثنایی آنان توسط دانون

ن خابرراتی یررک کشررور را دررانون بیهوده نیسو ک  برخی از پژ هش ران  دانون هررای ا

اساسی آن کشور می دانند  چرا ک  دوانین ان خاباتی دارای آرررار سیاسرری     رری ر انرری 

فرا انی اسو ک  توج  ب  آن ها دبم از گزینش نظام ان خاباتی برای یک کشور ضررر رتی 

 اج نام ناپریر اسود

ای موفررق دنیررا در اما اکنون نظر نویسندگان این اسو ک  به ر اسو مثم هر  کشوره

این زمین  مانند آلران  بلژیک   هلند م ناسب بررا نظررام ان خابرراتی اسرر انی یررا فرردرالی  از 

فرمو  تناسبی اس فاده گرددد زیرا دانون های ان خاباتی ترراریر مسرر قیم بررر رف ررار سیاسرری 

ا زام   رای دهندگان داردد دانون های ان خاباتی از جها  مخ لب می تواننررد ا ررزام 

اسی را تحو تاریر خود درار دهندد پژ هش های انجام شده نشان ر این  ادییو اسو سی

 ک  دانون های ان خاباتی بر تیداد ا زام در یک کشور مورر اسود

دانون های ان خاباتی می تواند شیوه ها   خط مشی تبلیغرراتی   مبررارزاتی ا ررزام را 

نظام های ان خاباتی جوامررع مخ لررب با مطالی   1980نیز بشد  م ارر سازدد کاتز در سا  

مشاهده کرد جوامیی ک  دارای نظام تناسبی    وزه های بزرو   چنررد کرسرری هسرر ند  

ب   یژه نظام   د(KATZ,1980:202)دارای ا زام بسیار آرمانخواه   ایدئولوویک هس ند

مب نی بر فهرسو بس   موجب می شررود ا ررزام سیاسرری دارای درردر  فرا انرری شررده  

 زام بازی ران اصلی صحن  سیاسررو باشررند  نظررام تناسرربی   فهرسررو بسرر   رهبران ا

به رین نظام اسو   در ان خابا  نباید ب  خود تردید راه دادد در غیر اینصررور  بایررد برر  

 سراغ نظلم های دی ر ان خاباتی رفود
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 ایرا  

 کاهدیم یاسیس ا زام ددر  ازشد ی تا د باز  فهرسو  بای تناسب نظام درمقابم

 دلخررواه برر  دهندگان یرأ ازآنجاک د کندیبازم نامزدها ینسب عرم یآزاد یبرا را ن یزم  

 ادرردام فهرسررو  میتنظرر  برر  ا ررزام  یازسررو  شررده یمیرفرر  ینامزدهررا انیرر م از شیخررو 

 مال ظرر  کرر  هران ونرر د ابرردییم سرروق ینامزدمحور سرو  ب  یتا د غا یکنند تبلیم

 داشرر   نامزدهررا   یاسرر یس ا زام رف ار رب یریمس ق ارر تواندیم یان خابات نظام شود یم

 یاررها بلک  اسو  مؤرر یاسیس ا زام یمش خط   رف ار بر تنها ن  یان خابات نظامد باشد

 ی یمرراکثر نظررا در کرر  شرردذکر ددارد زیرر ن دهنرردگان یرأ رف ار بر یامال ظ  دابم یر ان

 خررود  یعالد  مورد   دلخواه افراد ان خام یجا ب  ناچارند دهندگان یرأ  یامر ل کی

 برر  ازآن کرر  یرأ نیرر اد دارنررد مجلس ب  یابیراه یبرا یش ریب دیام ک  نندیبرگز را یکسان

    بررد  انیرر ازم  دهنرردهی  رأ  شررودیم  موجب   گاه  شود یم  ادیبیکیتاک ی  رأظ  ایدبیسفی  رأظ

 (دLawrence, 1996: 68)دینرا سد بدتر بر را  راه تا ندیبرگز را بد بدتر 

های تناسبی  مردم فرصو به ری برای ابراز خواس   های دلبرری خررود   طبیی ا در نظام

دارند   رای تاک یکی جای خود را ب  رای  ادیی می دهدد الب   گف نی اسو ک  در بیش ر 

نظام های تناسبی نیز برای این ک  ا زام سیاسرری ب واننررد در تخصرری  کرسسرری هررای 

نصررابی را ا ررراز کننرردد ایررن  ررد   نرایندگی ب  تناسب آرای خود سهیم شوند  باید  د

درصد آرا هم می رسرردد یینرری   12نصام در کشورهای گوناگون م فا   اسو   گاه ب   

ا زابی ک  آرای شان کر ر از  د نصام باشد  امیدی برای ا راز کرسی نرایندگی ندارد 

مفید     طرفداران آنان چاره ای جز زای تاک یکی ندارندد بنابراین در نظام تناسبی هم رای

 مخ لررب  ان خابررا ی  بررسرر   بررا  1وترینرراردگ یریا ترراک یکی برر  کلرری از میرران نررری ر دد  

 کوچررک   نررا زام  طرفدارا  دک دهمی  نشان  هس ند ی  تناسب   نظامی  دارا  ک یی  درکشورها

 باشررند  مطرررئن  نندکرر یگزی  مرر   بررر  رای   ا زاب  دهندینری  رأ  خود  دلخواه   زم  ش رب یب

 (Guwither,1989:832-59). آ رد اهندخو ی رأ الزم نصامد ِاز  باالتر

دبم از گزینش نظام ان خاباتی دلخواه باید ب  این نک   توج  کرد ک  ارتبا  مسرر قیری 

 540میان ا راز اکثریو پارلرانی   نظام ان خاباتی  جود داردد بلیس   کارتی بررا مطالیرر  

درصررد از مجررالس  ان خابا  در بیسو کشور مخ لب ب  این ن یج  رسیده اند ک  تنهررا ده

 
1. Richard Guwither 
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دانون رار مب نی بر نظام تناسبی  شاهد تشکیم اکثریو پارلرانی اسو  بنابراین با ا  رررا  

نود درصد می توان می قد بود ک  نظام تناسبی با مشکم ا راز اکثریررو پارلرررانی ر بررر  

اسرررو   ا رررزام ناچرررار بررر  ائررر الا برررا یکررردی ر بررررای تشرررکیم اکثریرررو 

 د(Blais,1987:79)هس ند

ب  ایررن   1990-1945کشور بین سا  های    27جفار  نیز در بررسی ن ایج ان خابا   لی

ن یج  می رسد ک  تنها بیسو درصد از مجالس مب نی بر نظام تناسرربی توانسرر ند اکثریررو 

در مقابم  نظام اکثری ی یک مر ل  ای تا   د(Lijphart,1994:112)پارلرانی را شاهد باشند

ثریو یک  ررزم در مجلررس دانون رررار شررودد تحقیقررا  درصد می تواند منجر ب  اک   69

 93نشان می دهد ک  درصد یاد شده بیش ر اسو   در نظام اکثریررو یررک مر لرر  ای تررا  

درصد شاهد اکثریو های پارلرانی هس یمد در خصرروص نظررام ان خابرراتی د  مر لرر  ای  

فرانس  نشرران مرری تحقیقا   ال ی بینابین را نشان می دهدد مطالی  ی ان خابا  اس رالیا   

 .(Blais 79:1987)  دهد در پنجاه درصد موارد  اکثریررو پارلرررانی  اصررم شررده اسررو 

 اصم آن ک   ان خام میان نظام اکثری ی یا تناسرربی  ان خررابی اسررو میرران مجلررس  ررائز 

 اکثریو پارلرانی یک  زم یا مجلس مب نی بر ائ الا میان ا زامد

کرر  دارای نظررام ان خابرراتی  در کشررورهایی   در هرین راس ا  می قد اسررو نوریس  پیپا

گیری ا ررزام انررد  شرراهد شررکماکثری ی بوده  لی آن را ب  یک نظام تناسرربی تغییررر داده

توان عنرروان کرررد د بدین تریب  در کم می(Norris 108:2004) میاسیاسی ددرترند بوده

گیری ا زام شکم  ترین موانعمحور  یکی از مهم  کاندیدا  ایمر ل   د   نظام ان خاباتیک   

کرر  از نظررام  اسررود برررعکس در کشررورهاییکشررورهای مخ لررب ددرترند   کارآمد در  

  هم تیداد ا زام سیاسی بیش ر کنندیک   زم محور هس ند اس فاده م  ان خاباتی تناسبی

ترتیب  برردین  (دNorris 107:2004-100اسو   هررم ا ررزام ددرترنرردتر   کارآمرردتر)

خواهد نظام ان خاباتی مب نی بر ا زام ددرترند داش   اگر میجرهوری اسالمی ایران هم  

درس ی ب  سر منز  مقصود برسد ضر ر  دارد ک  باشد   طرح اس انی شدن ان خابا  ب 

 از نظام ان خاباتی اکثری ی ب  نظام ان خاباتی تناسبی گرر نرایدد

ی هررانظامتوج  اسررو کرر  دیویررد فررار  برر  طرا رران  ددر دابمبندی آناهریو  وزه

در زمرران   کنرردیم یژه در کشورهای در  ررا  توسرری ( مثررم ایررران توصرری   ان خاباتی )ب 
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 ایرا  

طرا ی نظام ان خاباتی کشور خود  ب  مسئل  کاندیدا محور یا  ررزم محررور بررودن نظررام 

بر مبنای ایررن توصرری  مهررم    (دFarrel 180:2011)ی داش   باشند اژهی ان خاباتی توج   

سررو   برر  این 1285ی ان خابررا  آن از سررا  هررادانونور   م ناسررب بررا  ضررییو کشرر 

تناسررب  بسرریاری از با تغییر نظام ان خاباتی از اکثری رری ب   توانیمی موجود   هایناکارآمد

نواد    مشکال  نظام فیلی را مرتفع کرده   برر  سرررو اصررالح مررابقی ارکرران نظررام 

 ان خاباتی  رکو کردد

 

 گیرینتیجه

دهد ک  فرمو  ان خاباتی از ا لین دانون ان خابا  اتی در ایران نشان میمطالی  نظام ان خاب

گیری تاکنون رابو برروده   از نرروع اکثری رری اسررو کرر  مررانع شررکم  1285کشور در سا   

مصوم مجلس شورای اسالمی برگزاری   یهاترام طرحشودد  ا زام ددترند در ایران می

دغدغ  اصلی    در ادعاسود    اباتی اکثری ینظام ان خ  ر اسایب  نیزاس انی ان خابا  مجلس  

گاه نظررام بندی اس انی ان خابا  مجلس بوده   هیچطرا ان اس انی شدن ان خابا    وزه

توجرر  جرردی  مورد اس انی یهایکیفیو تبدیم آرای مردم ب  کرس  ان خاباتی مجلس یینی

در ایررن زمینرر  ما در این تحقیق با اتکاء ب  تجارم کشورهای پیشر     مجلس نبوده اسود

ب  مانند نیوزلند  ای الیا  ان لس ان  آلران   کانادا پیشنهاد نظام ان خابرراتی تناسرربی را طرررح 

بسیاری از میایب ا  رالی اس انی شدن ان خابا  مجلس در صور  تییین نظررام کردیم تا

ربررا  سررو از یک تواندیمان خاباتی این نظام  دشودرفع   تلفیقی  ی  یا     ان خاباتی تناسبی

هررا   ها فراهم کنررد   از دی ررر سررو  قرروق گر هگرایان  د لو الزم برای فیالیو توسی 

رده   م ناسررب   ا زام ادلیو   مال ظا  مربو  ب  تنوعا  دومی   مرهبی را لحاظ ک 

 ی موفق دنیا در این زمین  عرم نرایددهانظاممانند هر  ب 

مینرری اسررود هرریچ نظررام دن آرا بیان خابا  اس انی بد ن در نظر گرف ن تناسرربی بررو 

ک  ان خاباتش اس انی یا فدرالی بوده اما نوع نظام ان خابرراتی شودینران خاباتی در دنیا پیدا  

دی ر در هیچ جای دنیا ان خابررا  اسرر انی   فرردرالی  اکثری رری عبار آن اکثری ی باشدد ب 

 نیسو  بلک  تناسبی اسود
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 منابع

  ب انی شرردن ان خابررا   تررکزگرایرری یررا تررکززدایرریاسرر ظ  د(1395)  داکبری   هرکرراران

 1  ش 11  سا  اجتماعی خراسان  -فصلنامه مطالعات فرهنگی

 تهران: سر شد ؟،کنند یماکثریت چگونه حکومت   د(1382)  داهللایوبی   جو 

  بی شدن ان خابررا  مجلررس شررورای اسررالمیاس انظ  د(1388)  د  هرکاران  جواد  زاده تقی

 سا  چهارم  شراره چهارمد یاسی،علوم س  پژوهشنامه

  بآن بررر نظررام  زبرری در ایررران  ریتررأرنظررام ان خابرراتی    ظ  د(1397)  دخرمشاد   هرکاران

 د1ش   سا  ا    شناسی سیاسی در ایراننامه جامعهفصل

   ترجر  ابوالفضم داضی  تهران: امیرکبیرداصول علم سیاست  د(1389) دسیمورد  روه   

فر ز: نشر ترجر  محردتقید المللی انتخابات،  المعارف بین  رهی اد  د(1390)  دناردیررز   

 میزاند

ترجر  ابوذر   ی انتخاباتی،هانظامدانشنامه    د(1391)  د رانید  بن رایلی    آندر   رینولدز 

 رفییی دهساره  تهران: پژ هشکده مطالیا  راهبردید

  تهران: مرکز اسناد ایرانسیر تحول قوانین انتخاباتی در د (1378) دکرده ده  مجید سائلی

 انقالم اسالمید

  دانشرر اه ی انتخاباتی اکثریتییی و تناسییبیهانظام  نقد و بررسی  د(1387)  دژنیبعباسی   

 دانشکده  قوق   علوم سیاسید :تهران

ترجر  ابرروذر رفییرری دهسرراره  ،  دهندگانرأی  ی انتخاباتیهانظامد  (1390)  ددیو ید  فار  

 سدی مجلهاپژ هشتهران: مرکز  

   تهران: پازین دساالریگفتمان آزادی و مردمد (1383) دکواکبیان  مصطفی

 یاسییهی مقاموقعیتی گزینش نظییام انتخابییاتی: مطالعییه   عوامل  د(1389)  دالند   کریس ر

 ی مجلسدهاپژ هشترجر  علیرضا عیاری  تهران: مرکز  ،کالن

ش کارشناسرری دربرراره گزار"دف ر مطالیا  سیاسی(   )  یاسالم  ی شورایهاپژ هشمرکز  

   ریدرضررا   13814 6458  شررراره مسلسررم  "ی ان خابی ها وزهطرح اس انی شدن  



223 

 

 

 

 

انتخاب  اتی نهاد 

پارلم     ا  در 

 حکمرانی مدر ؛

امک  ا  ج    ی 

نظ  اا انتخاب  اتی 

ت اج   بی ب   را  

اجالمی  جمهور  

 ایرا  

مجلییس و   "ی ان خابیرر ها وزهاس انی شدن "ر رانی زاده دهکردی   پدرام سیید   

 د36سا  نهم  شراره  پژوهش، 

 یهررانظام  جلد نخسررو:  نظام حقوقی حاکم بر انتخابات  د(1396)  دمنصوریان  مصطفی

 ان خاباتی  پژ هشکده شورای ن هبان

ی ان خاباتی ها وزهسنجی اس انی شدن  امکاند ظ(1390)  دمیرزاده کوهشانی  نادر   مهدی

  سا  چهارم  شراره فصلنامه مطالعات سیاسی   بدر ان خابا  مجلس شورای اسالمی

 د14

  رهدتهران: نشر گس ی حزبی،هانظاماحزاب سیاسی و   د(1381)  دنوذری   سینیلی

 تبریز: آیدیندحقوق اساسی تطبیقی،   د(1387) دالدیننژاد  کرا هریسی

 تهران: نشر نید  سیاست، عبدالرحمان عالم،  د(1389) داندر هیود  

Alem, yasemin (2011). Duality by design: the iranian electoral system. 

International foundation for  electoral systems. 

Blais André. kent carti, "The psychologica Impact of Electoral Lawe: 

Measuring Duverger"s Elwsive Factor", British Journal of political 

science. 1991, pp. 79-93 

Blais André. Kent Karty. "The Impact of Electoral Formula on the 

creation of Majority Government". Electoral studies. 1987. pp. 79 

Duverger M. Les parties politiques. Paris, Armand colin, 1971. 

Farrel, david. (2011). electoral Systems: A comparative interoduction. 

palgrave macmillan. 

Gallagher, Michael and Paul Mitchell (2008). The Politics of Electoral 

systems, Oxford: Oxford University Press. 

Guwither Richard. "Electoral Law. Party systems, and Flites. The case 

of spain", American potitical science Review, 1989, pp. 832-59. 

 Katz Richard. (2007). A Theory of parties and Electoral systems, 

Baltimore, John Hopkins university press. 

 Katz Richard s, A Theory of parties and Electoral systems, Baltimore, 

John Hopkins University press, 1980. 

Lijphart, Arend (1995). Electoral Systems and Party Systems: A study 

of Twenty-Seven Demicracies, 1945-1990. Oxford University Press, 

USA. 

Lundberg thomas carl. " electoral system reviews in new Zealand, 

britain and canada: A critical compairison", Government and 

opposition. vol.42, no 4 2007, pp 471-490 



224 

 

 

 

 

 فصلنامه

  هایپژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

  11 )سططططا   دوره

پ ططاپی   3شططماره 

  1400  پای ز 42
  

 
 
 
 

Norris, Pippa. (2004). Electoral Engineering: Voting Rules and Political 

Behavior. Cambridge University Press. 

Norris, Pippa (2008). Driving Democracy: Do Power-sharing 

Institutions Work?, New York: Cambridge University Press. 
Powell, Bingham G. (2000). Election as Instrument of Democracy: 

Majoritarian and Proportional Visions. New Haven and London: 

Yale University Press.  
Rae, douglas w. (1971). the political consequences of electoral low, new 

haven: univercity press. 

Reynolds, Andrew and layna Mosley (2002). THE CONSEQUENCES 

OF ELECTORAL 

SYSTEMS: A GLOBAL STUDY, the Conference on the Consequences 

of Institutions in Democracy, Duke University. 

Reynolds, Andrew and etal. (2005). Electoral System Design: The New 

International IDEA Handbook Stockholm. 

Richard, Rose. (2000). International Encyclopedia of Election. London: 

Macmillan Reference Ltd. 

Taagepera, Rein and Matthew Shugart (1991). The Effects and 

Determinants of Electoral Systems, Yale: Yale University Press. 

 


