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 های انتخاباتی و نظام انتخاباتی ایرانجغرافیای نظام
 

 1دکتر جواد اطاعت؛ استادیار  جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

 حمیدرضا نصرتی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی

 

 

 چکیده:
شود که حاکمیت نخبگان منتخب ی اطالق میتخابات و ساز و کارهایهای اجرائی و نظارتی انای از روشنظام انتخاباتی به مجموعه    

های سیاسی پست بخشد. به عبارتی نظام انتخاباتی نظامی است که آراء را به مناصب و دارۀ امور عمومی را تحقق عینی میمردم برای ا

ها، حد ، وزن عددی حوزهل انتخاباتیکند. مهمترین ابعاد نظام انتخاباتی در جغرافیای واحدهای سیاسی عبارت است از فرموتبدیل می

 2هر نظام انتخاباتی چه اکثریتی های سیاسی مختلف ممکن است متفاوت باشد.ساختار رأی که در جغرافیای نظام نصاب انتخاباتی و

، 12، کم گزینی11، تلفیقی10، دو دوری9، جایگزینی8، جمع گزینی7و به اشکال نخست نفری 6یا نیمه تناسبی 5، تناسبی4یا نسبی 3مطلق

سی یک نظام را تحت ای یا ملی برگزار گردد و به صُور متفاوتی حیات سیاو... در ابعاد محلی، منطقه 15، انتقالی14، ترکیبی13ظام فهرستین

 کند.ر با قانون اساسی آن برابری میانون انتخابات یک کشوقدهد به گونه ای که به قول رویرکو الرد، تأثیر قرار می

. برای توان با تغییر قانون انتخابات، انتخاب شوندگان را تغییر دادنتخاب شوندگان به شکلی است که میت برای اتأثیر قانون انتخابا      

های مجلس نمایندگان را از آن خود کنند در توانند تمام کرسیدرصد آراء می 51مطلق، احزابی با به شیوۀ اکثریت  مثال در انتخابات

چک نیز یک کرسی را نداشته باشند؛ اما در نظام تناسبی احزاب کو درصد آراء امکان اخذ 49سا با حالی که حزب یا احزاب مقابل چه ب

از طرفی نظام انتخاباتی متناسب با شرایط جغرافیایی،  کنند نمایندگانی را به مجلس خواهند فرستاد.به تناسب آرائی که کسب می

ام انتخاباتی و بعضاً گی اجتماعی گردد. در صورت عدم توجه به نوع نظتواند موجد وحدت و همبستتاریخی، فرهنگی و اجتماعی می
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های وحدت اجتماعی را مخدوش کند و تفرقه، تشتّت و بعضاً خشونت را جایگزین تواند بنیانقوانین حاکم میعادالنه بودن به دلیل نا

 وحدت ملی نماید.

نقشه پراکنش جغرافیایی نظامهای متفاوت این موضوع را به  دارد.در واحدهای سیاسی مختلف نظامهای انتخاباتی متفاوتی وجود   

هر  باشند،نقص نمی های انتخاباتی بدون عیب وباشد آن است که هیچکدام از نظاماهمیت می آنچه حائز توجه و کشد.میتصویر 

اند از محاسن دو فیقی سعی نمودهروشهای ترکیبی وتلهای سیاسی با استفاده از برخی از واحد. معایبی است کدام دارای محاسن و

مجلس تشکیل شده است  های سیاسی از دوآنجا که قوه مقننه در عموم واحداز  نوع نظام انتخاباتی اکثریتی وتناسبی استفاده کنند.

ی یک کنند.برخی نیز براس دوم از شیوه تناسبی استفاده میبرای مجل برخی از این واحدها برای مجلس اول از نظام اکثریتی و

کنند تعدیل ساختار تنها از روش اکثریتی استفاده می هایی هم کهدر کشور جویند.س از دو روش بطور همزمان بهره میمجل

های اقلیت نیز هرستهای انتخاباتی نامزدهاست( بعهده احزاب سیاسی گذاشته شده است تا در فتوجه به اقلیتاکثریتی)که بی

 بگنجانند.

ریت یک چهارم است برای رفع انتخابات به شیوه اکث که قوه مقننه تنها از یک مجلس تشکیل شده است ودر کشور ایران       

گیری از تا ضمن بهره دوم تشکیل شود مجلس اول و تقنینی از دو شود با اصالح قانون اساسی نظامهای موجود پیشنهاد مینقیصه

یا  نظام انتخاباتی مجلس دوم به شیوه تناسبی مد نظر قرار گیرد و وه اکثریتی ونظام انتخاباتی مجلس اول به شی ،فلسفه نظام دو مجلسی

تا های موجود به حداقل ممکن کاهش یابد تناسبی انجام پذیرد تا کاستی نظام اکثریتی و الاقل انتخابات مجلس اول به شیوه ترکیبی از دو

 .گردد تسریعبا وحدت و همبستگی ملی فرآیند توسعه پایدار کشور 

 

 .ها: جغرافیای انتخابات، نظام انتخاباتی، نظام اکثریتی، نظام نیمه تناسبی، نظام تناسبیکلید واژه

 مقدمه: -1

همانند یونان باستان  ،در نظامهای مردم ساالر کهن .انتخابات به شیوه جدید محصول دوره مدرن است    

نسبت  آمدند تامینبود در میدان شهر گرد  ی که تعداد آنها زیادأصاحبان حق ر دمکراسی مستقیم وجود داشت.

پیچیدگی مسائل سیاسی  ت ویرشد جمع در دوره مدرن که ش اظهار نظر کنند.ی خویبه سرنوشت اجتماع

حکومت نخبگان منتخب اکثریت مردم بر  کرد،مردم ساالری مستقیم را منتفی می ی به لحاظ فنی امکانواجتماع

انتخابات به عنوان  و از آن زمان به بعد بحث نمایندگی مطرح شد د.مردم جایگزین دمکراسی مستقیم گردی

ر مناطق مختلف د واحدهای سیاسی ا به عرصه وجود گذاشت وسازوکاری برای گزینش نمایندگان پ

پژوهشی نیز  از نظر علمی و .اندمودهانتخاب نمایندگان استفاده نروشهای متفاوتی برای  ها وجغرافیایی از شیوه

سی انتخابات که توسط ای که در کتابشناخصوص انجام پذیرفته است به گونه ای زیادی در اینهپژوهش

 شود.وان کتاب در این زمینه مشاهده میشود بالغ بر صدها عنالمجالس چاپ ومنتشر میاتحادیه بین

نظام تناسبی  ی ،اکثریت-به شیوه های کثرتینحصرماگر چه نظامهای انتخاباتی در کشورهای مختلف محدود و     

 متداول است. روشهای متفاوتی به عنوان زیر مجموعه نظامهای انتخاباتی مرسوم و اماتناسبی است نیمه و



       دانشگاه تربیت مدرس 1390 -تهران                         ایران    چهارمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک

3 

 

یک درجه یا دو  به روشهای تلفیقی، تناسبی یا نیمه تناسبی و هر نظام انتخاباتی چه اکثریتی مطلق یا نسبی،  

ثیر أگزار شود به صور متفاوتی حیات سیاسی یک نظام را تحت تی برای یا ملّمنطقه در ابعاد محلی،درجه و... 

ثیر أت کند.شور با قانون اساسی آن برابری میقانون انتخابات یک ک ای که به قول رویرکوالرد،دهد به گونهقرار می

گان را توان با دستکاری قانون انتخابات انتخاب شوندشکلی است که می قانون انتخابات بر انتخاب شوندگان به

های توانند تمام کرسیدرصد آراء می 51احزابی با  خابات به شیوه اکثریت مطلق،تبرای مثال در ان تغییر داد.

اخذ یک کرسی  آراء امکان درصد 49مجلس نمایندگان را از آن خود کنند در حالی که احزاب رقیب چه بسا با 

کنند نمایندگانی را آرایی که کسب می وچک نیز به تناسبها واحزاب کاقلیت را نداشته باشند.اما در نظام تناسبی

 به مجلس خواهند فرستاد.

تواند باعث فصل ی میاجتماع فرهنگی و تاریخی، ،جغرافیاییاز طرفی نظام انتخاباتی متناسب با شرایط     

 تی وبعضاًدر صورت عدم توجه به نوع نظام انتخابا ی شود.اجتماعی موجب وحدت وهمبستگ منازعه گردیده و

 تشتت وبعضاً تفرقه، ی را مخدوش کند وهای وحدت اجتماعتواند بنیانکم میحا عادالنه بودن قوانیننا

افیای خاباتی وجغرتخشونت را جایگزین وحدت ملی نماید. با این رهیافت در این گفتار با بررسی نظامهای ان

فرهنگی  ،ب با شرایط سیاسیانتخاباتی متناس های سیاسی تالش خواهد شد تا نظامنظامهای انتخاباتی در واحد

 فرایند توسعه پایدار ایران تسریع گردد. تا با مشارکت همه گروههای فکری، ی ایران پیشنهاد شودواجتماع

 

 مباحث نظری تحقیق:-2

 1جغرافیای انتخابات-1-2

های خابات یکی از شاخهجغرافیای انت 2.جغرافیای انتخابات یک متغیر مهم در تشخیص نتایج سیاسی است     

ب نمایندگان در سطوح محلی، های جغرافیایی به عنوان بستری برای انتخاجغرافیای سیاسی است که بر محدوده

ثیر قطعی أها بر ترکیب و کارکرد نهادهای سیاسی حکومت تمتمرکز شده است. مرز این محدوده ای و ملیمنطقه

های مرتبط با دموکراسی نمایندگی در کانون توجه جغرافیای انتخابات های جغرافیای سیاسی و شناسهدارد. محدوده

ویژه  ها، سازماندهی آنها و بهی جغرافیایی انتخابات، همه پرسیهادیگر جغرافیای انتخابات به جنبه از منظر.3 قرار دارد

                                                           
1

 - Geography of Election 
2

 -  Rennie short ,john (1993) An Introduction to Political Geography, by Routledge 11 New Fetter Lane, 

London EC4P 4EE, London and New York. 

 217، ص، چاپ اول، انتشارات سمتافقهای جدید در جغرافیای سیاسی( 1383محمدرضا، کاویانی راد، مراد ) حافظ نیا، -1
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-شود( میگنجانده میتخاباتی ها که غالباً در قلمرو جغرافیای انهای مشابه نظر سنجی) و همچنین جنبه نتایج آنها

 . 1پردازد

( تا به امروز، این دانش فراز و فرودهای 1897از هنگام طرح دانش جغرافیای سیاسی توسط فردریک راتزل)    

اند که در آن میان، جغرافیای گرایش در آن جلوه بارزتری داشته بسیاری داشته است. در روند این تحول، چندین

ونق آشکاری داشته است. پیشینه جغرافیای انتخابات، به عنوان یکی از گرایشهای جغرافیای انتخابات شکوفایی و ر

های تطبیقی گردد. وی با تلفیق نقشهباز می -پدر جغرافیای انتخابات -( فرانسوی1913) 2زیگفریدسیاسی، به آندره 

. م نقشه رفتار رأی گیری پرداختحمایت حزبی به همراه مشخصات جغرافیای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، به ترسی

ترین مطالعات نخستین در گستره ادبیات جغرافیای انتخابات، متأثر از رویکرد جبرگرایی محیطی بودند. تا دهه عمده

گیری و الگوی ، مطالعات جغرافیایی انتخابات به سه زمینه سنتی آن یعنی ماهیت رأی گیری، عوامل مؤثر بر رأی1980

(، زمینه جدیدی با عنوان پویایی شناسی انتخاباتی و 1981شد؛ اما با انتشار کتاب ارشر و تایلور)ینمایندگی محدود م

گیری که سنت زیگفرید را جغرافیای رأی .3تغییرات تاریخی در جغرافیای انتخابات به ادبیات این حوزه اضافه شد

ن نقشه نتایج انتخابات که مرحله بعدی آن داشت 4باشدرأی گیری می های ویژهاش توضیح نقشهکند هدفدنبال می

یله ارتباط دادن آن به دیگر باشد برای پیشنهاد دالیلی برای الگوهای مشاهده شده به وستخابات میتحلیل نتایج ان

 .5باشدهدف جغرافیای انتخابات پیشتاز میهاست که الگو

پردازد و در عین حال با انتخابات شناسی نتخاباتی می، مکان و فرآیندهای اجفرافیای انتخابات به واکاوی تعامل فضا    

ترین جنبه در شاخه جغرافیای انتخابات، جغرافیای بدون تردید جغرافیایی .و علوم اجتماعی نیز در ارتباط است

 های انتخاباتی واحدها و محدودهشود، حوزهات پارلمانی برگزار مینمایندگی است. در کشورهایی که در آنها انتخاب

تواند تأثیر اساسی روی ترکیب پارلمانهای مستقل و تعداد حوزه ها و مرزهایشان می پایه در نظر گرفته شده است

  6.مجموع رای های حقیقی کاندیداها و احزاب بگذارد

های دهد که دارای نظامآن دسته از واحدهای سیاسی را مورد مطالعه و واکاوی قرار می جغرافیای انتخابات      

ها و دی و احراز مناصب، سمتتص -1دهد که: ر سخن، جاهایی را مد نظر قرار میوکراتیک باشند. به دیگدم

بی آنکه گروهی در جامعه حذف یا  -انتخابات منصفانه و به دور از اجبار -2های حکومتی رقابتی باشند، کرسی

                                                           
 255، ص ، ترجمه؛ دره میر حیدر، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلحدرآمدی نو بر جغرافیای سیاسی(، 1379مویر، ریچارد) -1

2
 Andre Siegfried 

3
 484، ص، سال دهم، شماره سومفصلنامه مطالعات راهبردی( جغرافیای انتخابات، 1386راد)راد، مکاویانی - 

4
 - Taylor,Peter(1989), Political Geography, United States, New York, John Wily and Sons.p:204 

5
 - Coy,Kevin.R,Murvay Low And Jennifer Robinson(2008), The sage handbook of political geography, 

London, publication.p: 357 
6
- Glassner,Martin.Ira(1993),Political Geography, New York,John Wiley&Sons. Inc.pp:184-185  
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دنی و سیاسی برقرار باشد تا صحت و آزادی های م -3های زمانی مشخص برگزار شود ورهکه در دو -محروم گردد

گیری و انتخابات، فرآیندهای انتخاباتی، تصمیم ،توان گفتمی 1.انسجام مشارکت در رقابت سیاسی تضمین گردد

سازی به وسیلۀ نهادهای منتخب، از جمله اصول اساسی کشورهای جهان برای توسعه و تکامل است. تصمیم

تحول شده امروزی برای نهادینه کردن الگوهای مدنی و تشکیل نهادهای بسیاری از کشورهای جهان در دنیای م

دولتی و مردمی با رأی و نظر مستقیم مردم، انتخابات آزاد و سالم و متناسب با ساختارها و منافع ملی را سرلوحه کار 

د توانسته اند به سطح خود قرار داده و برای اجرای دقیق این فرآیند مردمی در سالیان متمادی با کسب تجربیات متعد

 2باالیی از روشهای نوین دسترسی یابند.

به بررسی همه جانبه مسائل انتخابات اعم از انتخابات پارلمانی یا ریاست  جغرافیای انتخابات ،در مجموع     

 جمهوری پرداخته و فرآیندهای بیرون و درونی ناشی از انتخابات را مورد توجه قرار می دهد تا به پیش بینی

المللی ای و بینسیاستهای اجتماعی آینده بپردازد و وضعیت یک کشور را در سمت گیری سیاستهای ملی، منطقه

 3.آینده تشریح نماید

 گیریرأی رفتار بر جغرافیاتأثیر  -2-2

یی، گمان از بُعد فضاگیری، یکی از دیرپاترین جستارهای جغرافیای انتخابات است. بیترسیم نقشه رفتار رأی     

ای که میان این پراکنش فضایی و وجود بنگاهها و واحدهای اقتصادی و نماید به گونهگیری، متنوع میالگوی رأی

های اجتماعی، تاریخی، فرهنگی های پیشرفته، نظام حزبی بر شکافاجتماعی همبستگی برقرار است. در دموکراسی

ای هب و گروه قومی و دلبستگی آنان به تمرکز اجتماعی گونهباشد. برای نمونه میان طبقه، مذیا اقتصادی استوار می

گیری دو شیوه آمریکایی و انگلسیی مورد توجه است. ارتباط برقرار است. اساساً در مطالعه تأثیر جغرافیا بر رفتار رأی

اتی اهمیت های انتخاباست که در آن شمار جمعیت محدوده 4گراییای محلیشیوه آمریکایی عمدتاً مبتنی بر گونه

بر اساس تمایز و تنوع طبقه )تحصیالت، کیفیت زندگی و فرهنگ( اهمیت  5دارد. در شیوه انگلیسی، شکاف طبقاتی

                                                           
1
 .484، ص ( جغرافیای انتخابات1386راد، مراد)کاویانی - 
2
فصلنامه خاستگاه آراء مردم در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی،  ( مبانی جغرافیایی1387پیشگاهی فرد، زهرا و شوشتری، سید محمد جواد) - 

 .110ص ، ، سال چهارم، شماره دومژئوپلیتیک

 .47، ص33( جغرافیای انتخابات، پژوهشهای جغرافیای، شماره1372پیشگاهی فرد، زهرا ) - 3
4
- Localism 

5
- Class cleavage 
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اند. بر اساس هر ای دانستههای ناحیهای در انگلستان، کاهش تأثیر هویتیابد. یکی از دالیل پیدایش چنین شیوهمی

 .1ی تنوع پایگاه حمایتی خواهند داشتدو شیوه، احزاب مرتبط با آنها از نظر فضای

های گیری عامل مجاورت است. به این معنی که رأی دهندگان در محیطاز عوامل موثر در جغرافیای رأی     

ی رأی بیشتری رپذیرند. به عنوان مثال در یک شهر معدنی به کاندیدای حزب کارگکوچک از حزب محلی تأثیر می

( 1گردد) جدول شماره توریستی بیشترین رأی نصیب کاندیدای محافظه کار می دهند در حالیکه در یک شهرمی

گیری قدرتی است که کاندیداهای بومی دارند و روی رأی دهندگان منطقه عامل مهم دیگر در جغرافیای رأی

أی را در گذارند. مثالً کاندیداهای رقیب جمهوری خواه برای استانداری شهر ورمونت بیشترین رخودشان تأثیر می

اند. شاید این بدان دلیل باشد که کاندیداها در مناطق نزدیک به محل ین مناطق به محل خودشان کسب کردهنزدیکتر

پندارند که کاندیدای و یا ممکن است که رأی دهندگان میخود بیشتر برای رأی دهندگان بومی شناخته شده اند 

 .2دکنمربوط به منطقه را بیشتر درک می بومی مشکالت

 

 های انتخاباتیحوزههای : مقایسه گرایش1جدول شماره 

 شهر معدنی شهر توریستی نوع حوزه انتخاباتی

 طبقه متوسط طبقه کارگر طبقه متوسط طبقه کارگر طبقه رأی دهنده

 64 9 93 52 محافظه کار

 36 91 7 48 کارگر

 100 100 100 100 جمع کل
 52: 1372منبع: پیشگاهی فرد،

گیری نیز ه پراکنش فضایی طبقه یا گروه قومی در گذار زمان دگرگون شود، جغرافیای برآمده از رأیهنگامی ک

ها و نواحی روستایی در طول شود. برای نمونه مهاجرت طبقه متوسط از شهرهای بریتانیا به حومهمتحول می

منجر شد که تکرار این  روستایی -گیری شهریالگوی رأی 3شدنبه افزایش قطبی 70و  1960های دهه سال

-، از انسجام طبقه کارگر شهری کاست. الگوی جغرافیای رأی1980وضعیت به ویژه تحوالت اقتصادی دهه 

 .اقتصادی است –های اجتماعی گیری بازتابی از تمایزات و خواست گروه

                                                           
(. بررسی تأثیر همسایگی بر انتخابات ایران مطالعه موردی: دور نخست نهمین دوره انتخابات ریاست 1378راد، مراد و ویسی، هادی)کاویانی - 1

 . 6-5، ص جمهوری در ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال چهارم، شماره سوم
2
 .51-52ص  ( جغرافیای انتخابات،1372پیشگاهی فرد، زهرا ) - 

3
 - Polarization 
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 انتخاباتی نظام -3-2

مهم دموکراسی و  این رکنِ .گیری استیأوند رای از قوانین و مقررات حاکم بر رنظام انتخاباتی مجموعه     

نظام انتخاباتی  .1به عنوان اشکال ماهیت نمایندگی در هر نظام حکومتی و ساختار عرصه رقابت سیاسی است

کنندگان اراده سیاسی هایی است که به موجب آن انتخابارچوبهها و چای از قواعد حقوقی، تکنیکمجموعه

اراده و به عبارت دیگر،  .2دهندانتقال مینهادها و سازمانها  بهظور تعیین نمایندگان خود خود را با رأی دادن به من

ای محدود از افراد به عنوان اجرا در آن واحد سیاسی به عده خواست مردم یک سرزمین و واحد سیاسی برای

 .3کندوکیل مردم انتقال پیدا می

 هایکند. در تعریف کلی، نظامای سیاسی تبدیل میهرا به مناصب و پستء ار، آظام انتخاباتین     

و ء آراگیری هر یک از آنها در انتخابات میزان انعکاس شود که به کاراطالق می هاییانتخاباتی به روش

کند و احزاب برنده را معین و مشخص میها میان کاندیداها دهندگان در تقسیم کرسیهای رأیگرایش

ارد. های آنها همخوانی دو گرایشگان تا چه اندازه با ترکیب عقاید، افکار دهندکه ترکیب منتخبین رأی

های فرمول انتخاباتی، وزن عددی حوزه های انتخاباتی عبارتند از:مهمترین مباحث مطرح در نظام

نظام انتخاباتی قواعد و سیستمی است که شرایط، حقوق  4انتخاباتی، حد نصاب انتخاباتی و ساختار رأی.

گیری، و نحوه اخذ،  یأهای ر یف انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و چگونگی تشکیل سازمانو وظا

قواعدی که بتواند آرای مردم  ،5کند شمارش و اعالم آراء و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را مشخص می

جلس( نیز های احزاب سیاسی درم، نوع نظام حزبی )به نسبت اندازههمچنین 6را تبدیل به کرسی نماید

ای انتخاباتی اکثریتی هشود که نظام. برای مثال گفته میهای انتخاباتی قرار داردبه شدت تحت تاثیر نطام

 شوند.موجب می تناسبی نظام چند حزبی را ونظامهای7کنندهای دو حزبی را تشویق میتشکیل نظام

                                                           
1
 - International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2002. International IDEA Handbook 

ofElectoral System Design.p:10. 
2
- Lijphart, A., 1994. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 

1945–1990. Oxford University Press, Oxford. Political Research 32,pp: 107–129. 
3
- Blacksell,Mark(2006),Political Geography, London, Routledge.p:118.  

 394ص(،آموزش دانش سیاسی؛ مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی، تهران، نشر نگاه معاصر، چاپ سوم.1382بشیریه، حسین ) - 4
5
 20، ص حات سیاس،، به کوشش، انتشارات پارسایان(ر.ک : اصطال 1382میاح عبدالرحمان)تابستان  - 

 48، ص کند، تهران ، انتشارات سروش ت م،(،اکثریت چگونه حکوم1379)ایوبی، حجت اهلل - 6
7
- Hague. Rod and Harrop, Martin. 2001. Comparative Government and Politics: An Introduction. 

New York: Palgrave,p: 137.  



       دانشگاه تربیت مدرس 1390 -تهران                         ایران    چهارمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک

8 

 

انان سیاسی باید دو جنبه اصلی را در نظر داشته های انتخاباتی از نظر جغرافیایی، جغرافیدبرای توضیح نظام      

باشد. توضیحاتی معموالً در ترکیب باشند. جنبه اول مربوط به نظام انتخاباتی مورد عمل و نحوه استفاده از آن می

جمعیت و انگیزه دولت برای استفاده از یک نظام معین یافت خواهد شد. برخی از دولتها میل دارند از توسعه 

تناسبی یا نظام  ءشعابی یا نمایندگی احزاب اقلیت جلوگیری کنند و از اینرو از قبول نمایندگی با آرااحزاب ان

کنند. دولتهای دیگر در مقابل روی هم جمع شده خود داری میءانتخاباتی نیمه تناسبی از قبیل رای محدود و یا آرا

 ءهایی که آراخابات تناسبی استفاده کرده و یا از حوزهعالقمند هستند احزاب اقلیت دارای نماینده باشند و لذا از انت

کنند. برخی دولتها که خواهان باقی ماندن بر سرکارند مقرراتی به منظور حق اقلیت در آن متمرکز شده حمایت می

شوند. کشورهای دیگر از طریق کنند و مانع شرکت قسمتهایی از حوزه در انتخابات میرای محدود وضع می

ساختگی و یا برابر سازی ممکن است ء آرا قه به حوزه های بیشتر برای تضمین پیروزی یک طرف با تقسیم منط

 مصدر کار باقی بمانند.

های انتخاباتی مورد نیاز نظام مورد عمل، در برخی ممالک به حوزه کشورجنبه دوم مربوط است به تقسیم      

کنند. در بعضی گر دولتی که مصدر کار است تعیین میهای انتخاباتی را مأموران مستقل و در برخی دیحوزه

های انتخاباتی امری است همیشگی ولی در برخی دیگر این امر ترتیب کشورها مانند استرالیا توزیع مجدد حوزه

های مختلف به علت نقل مکان افراد در تعداد انتخاب کنندگان برای کرسی های محسوس درمعینی ندارد و نابرابری

های انتخاباتی هم عواقب خرد و هم پیامدهای سیاسی کالن به همراه دارند. از نظام1مکن است پدید آیدداخله م

های انتخاباتی، همچون نهادهای سیاسی، در عین حال که به طور مستقیم بر رفتار رأی دهندگان اثر یک سو، نظام

و کاندیداها انگیزه ایجاد کرده و یا بر سر راهشان گذارند، نهایتاً در فرایند نامزدی و مبارزه برای احزاب سیاسی می

 . (1نمودارشمارهآورند )موانعی به وجود می

 های انتخاباتی: تأثیرات خُرد نظام1نمودار شماره 

 

  

 

               

source:http://mail.tku.edu.tw/cfshih/seminar/20051204/20051204.htm 

                                                           
- 

1
 .90-91،ص دکتر دره میرحیدر، دانشگاه تهران (،گرایشهاى تازه در جغرافیاى سیاس،، ترجمه1358ات)پرسک 

 رفتار

 ی دهندگانرأ 

 

 نامزدی حزب

سبک  مبارزات 

 انتخاباتی

 

 انتخاباتی هاینظام
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مند به همراه دارند: تناسب کرسیها نسبت به تعداد آرایی که احزاب اتخاذ نظام ثرانتخاباتی سه ا هاینظام همچنین

اند، تعداد احزاب، و نمایندگی اقلیت از جملۀ این آثار هستند. در این میان دو مورد نخست، آثار روانی و نموده

بر خالف قانون اساسی  حزبینظام انتخاباتی و تاثیر آنها بر  نظامدیگری از جمله آثار مکانیکی است. هنگامی که 

 ممکن است کنند که چگونهکند، چنانچه در یک زمان رخ دهند، تعیین میکه به تصویب رسیده است، عمل می

 (.2مالیمی داشته باشد )شکل   عملکرد همواره نظام سیاسی

 

 

 

 

 قانون اساسی

 

 

 

 انتخاباتینظام                                                                 نظام حزبی                

 انتخاباتیهای : تأثیرات کالن نظام2ودار شماره نم

فصل منازعه بین انتخاباتی متناسب با شرایط جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی  نظامفلسفه وجودی انتخابات و

ت.توجه به فلسفه برای اداره ومدیریت جامعه اس و اجتماعیدیدگاههای مختلف وگرایشهای متفاوت فکری

توجّهی به پدید آورد و در صورت بیرا تواند وحدت و همبستگی اجتماعی می وجودی چنین سازوکاری

تواند بنیانهای وحدت اجتماعی را سست و چگونگی نظام انتخاباتی، و گاهی به علّت ناعادالنه بودن قوانین، می

  .1ندچندپارگی، تشتّت و گاهی خشونت را جایگزین وحدت ملّی ک

انتخابات  در دیدگاههای مختلف فکری میان توازن نوعی برقراری انتخاباتی، هاینظام اصلی در مجموع، هدف  

 تک احزاب عمده، شمار حزبی، نظام ماهیت انتخابات، نتایج تعیین در بسیاری اهمیت انتخاباتی هاینظام است.

های بدون تردید شناخت فرآیندها و نظام .دارند اسیسی احزاب درونی انسجام و هاکابینه شدن ائتالفی یا حزبی

                                                           
 278، ص227 -230اقتصادی، شماره  -سیاسی (، قوانین و نظام انتخابات در دوران مشروطه، اطالعات1385اطاعت، جواد) - 1
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تواند کمک انتخاباتی واحدهای سیاسی مختلف و مقایسه آنها و درک نقاط ضعف و قوت این ساختارها می

 مؤثری در جهت اصالح قوانین با توجه به تجارب موفق سایر کشورها داشته باشد.

توان سه نوع ختلف جهان و در قالب یک دسته بندی کلی، میبا اندکی تأمل در قوانین انتخاباتی کشورهای م  

ایی کرد. هر یک از این شناسنظام انتخاباتی را که هر یک مبتنی بر فلسفه سیاسی و اجتماعی خاصی هستند، 

( که در حقیقت صورتهای 3های فرعی دیگری قابل تقسیم هستند.) نمودار شماره های اصلی خود به نظامنظام

 های اصلی هستند.نظاممتغیر همان 

 
Source: Adapted from a chart in the report of the Law Commission of Canada 

Voting Counts: Electoral Reform for Canada: 

http://www.gnb.ca/0100/doc/fact4system-e.pdf 

 

 اکثریتی -کثرتیانتخاباتی  نظام -1-3-2

مورد استفاده در  های انتخاباتیهای نظامهای انتخاباتی کثرتی یکی از سه نوع اصلی و یکی از خانوادهنظام    

ترین نظام انتخاباتی است کسی که آرای ترین و قدیمیسراسر جهان است. در نظام انتخاباتی کثرتی که ساده

تواند چندین نفر را در در این نظام انتخاباتی رأی دهنده می .انتخابات خواهد بود بیشتری را کسب کند، پیروز

http://www.gnb.ca/0100/doc/fact4system-e.pdf
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باستان و گردد. از این نظام در یونان ریشه نظام انتخاباتی اکثریتی به گذشته دور بر می 1برگه آراء خود انتخاب کند

میالدی برای  1265سال در  2های میانه) قرون وسطا( برای نخستین بار توسط سیمون دو مونفرتدرسده

، در انتخابات پیروزیاطمینان از  برای یا کاندیداها اکثریتی کاندیدا سیستمدر  3انتخابات مجلس بریتانیا استفاده شد

این است که  اکثریتی هاینظامخانواده  مهمترین ویژگی  4دناز نصف(دار نیاز به کسب اکثریت مطلق آرا )بیش

از آراء رسند علیرغم اینکه تنها درصدی با کسب اکثریت آراء به پیروزی میحوزه  کاندیدا یا کاندیداهایی که در

نمایند) به عکس آنچه در می اند سایر رقبا را به طور کلی از دور انتخابات حذفرأی دهندگان را کسب کرده

  .شود(های تناسبی دیده مینظام

گیری نداشته و ناچار به ائتالف با احزاب رحله رأییدی به پیروزی در تنها مدر این سیستم احزاب کوچک ام   

باشد هرچند نقش عوامل دیگر را در این  جامعه می فضای سیاسی بزرگ می شوند که نتیجه آن دو حزبی شدن

ا حزب یا گروهابر این فرض استوار است که حکومت در اختیار  نظام اکثریتی.5توان از نظر دور داشت میان نمی

 های رقیب، در انتخاباتاز نگاه عموم شهروندان، به نسبت سایر احزاب و انجمن ت کهاس هایییا انجمن

  6.اندکسب کرده یبیشتر عام مقبولیت

برای انتخابات مجلس یا نهادهای دیگر، سرزمین کشور به شماری حوزۀ انتخاباتی در نظام انتخاباتی اکثریتی،       

ها حق شود و مردم هر یک از این حوزهن است تقسیم میینی رقابت داوطلباکه چارچوب و قلمرو سرزم

های ی  کرسیشود و یک یا همهنامزد یا فهرستی انتخاب می انتخاب یک یا چند نماینده را دارند. در این شیوه،

کند که بیشترین آراء را به دست آورده باشد. هنگامی که یک کرسی خالی در آن حوزه، خالی را کسب می

های دیگر هیچ کرسی نخواهند شود و فهرستصدر است صاحب همه ی کرسی ها می رفهرستی که د

 توان به موارد زیر اشاره کرد:انتخاباتی می هایایای این گونه نظاماز جمله مز.7داشت

                                                           
1
Elaine Spitz, Majority Rule, (Chatham, New Jersey: Chatham House Publishers, Inc., 1984),p: 38-40. 

2
- Simon de Montfort  

3
- GICQUEL (J.), (1987), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 

Montchrestien,p:177. 

4 -http://www.aec.gov.au/pdf/voting/electoral_voting_systems_research.pdf 
5
 - Sartori, G., “The Influence of Electoral Systems: Faulty Laws or Faulty Method?” in Bernard 

Grofman and Arend Lijphart (eds.) Electoral Laws and their Political Consequences (New York: 

Agathon, 1986),pp:314-315. 
6
های انتخاباتی با نگاهی به شیوه جدید پیشنهادی برای انتخابات (، درآمدی بر انواع نظام1389دفترمطالعات حقوقی مجلس شورای اسالمی ) - 

 مجلس شورای اسالمی) ویرایش دوم(.

 .241 ، ص3، شماره 39ی و تناسبی، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره ( نقد و بررسی نظام های انتخاباتی اکثریت1388عباسی، بیژن)پاییز - 7

http://www.aec.gov.au/pdf/voting/electoral_voting_systems_research.pdf
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منجر به ایجاد نظام دو   -3سادگی و قابل فهم بودن، -2های با ثبات بر پایه این نظام تشکیل و استقرار دولت -1

ر از آزادی عمل رای دهندگان : به این صورت که به کاندیدای مورد نظرشان صرف نظ -4. شودمیحزبی 

کننده و انتخاب تر بین انتخابها باعث ارتباط نزدیککوچکی حوزه -5. توانند رای دهندتمایالت حزبی می

 .1ی دهندهأدادن فرصت تجدید نظر به ر -6شود وشونده می

)حذف محرومیت احزاب اقلیت از داشتن نماینده -1توان به این موارد اشاره کرد: هم می از معایب این نظام     

و سرخوردگی آنها از نظام را فراهم  تواند موجبات یأسهای کوچک از صحنه سیاست و پارلمان میگروه

سی کند و در شرایطی، به افراطی شدن آنها بیانجامد و زمینه را برای خشونت کشیده شدن صحنه سیا

ولی در عمل منجر به انتخاب به طور عادالنه تعداد زیاد آرایی که درست و صحیح است  -2،فراهم سازد( 

با درصدی کم  غیرتناسبی و ناعادالنه بودن این نظام : بدین معنا که حتی -3شود. )آرای هدر رفته(،نمی

مرحله انتخاباتی باعث  2بین  فاصله - 4،توان پارلمان را تحت کنترل خود درآوردمثل اکثریت نسبی می

های لحاظ اجرایی مشکل و دارای هزینه از -5شود و تنش به همراه دارد و ایجاد التهاب در جامعه می

گرایی را تشدید، و نمایندگان های تک کرسی شده، آن است که خطر منطقهدر حوزه -6 طاقت فرساست

ای عادالنه نیست زیرا به کثریتی کارآمد است ولی شیوهنظام ا .2کندز مسائل اساسی و مهم ملی غافل میرا ا

دهد. همچنین این سامانه کامالً و به خوبی ی آرای خود را نمیاقلیت فرصت داشتن نماینده به اندازه

 هایو نظامهای کثرتیانواع نظامبه بررسی در زیر . باشدنمایانگر افکار عمومی و عقاید رای دهندگان نمی

 :دازیمپراکثریتی می

 های کثرتینظام -لفا

این نظام . باشدکند برنده اصلی می کسبدر این نظام هر فردی که بیشترین آراء را : 3نخست نفری سیستم -1

ترین شیوه انتخاباتی در اروپاست. بر اساس آن ، نامزدی که در مقایسه با دیگران آرای بیشتر قدیمیانتخاباتی 

 انتخاباتی، این شیوه .نسبت به دیگران است آراء الک آن کسب اکثریتکسب کند پیروز انتخابات است و م

این است که  در این سیستم انتخاباتی کند. نکته اصلیشونده را نزدیک میکننده و انتخابرابطه بین انتخاب

                                                           
1  -  Duverger, M. “Duverger’s Law: Forty Years Later,” in Bernard Grofman and Arend Lijphart (eds.) 

Electoral Laws and their Political Consequences (New York: Agathon, 1986).p:69. 
2
 -http://www.moi.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=61ab96da-f799-4f13-a01a-ea325b719882. 

3-First past the Post  System 

http://www.moi.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=61ab96da-f799-4f13-a01a-ea325b719882
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ود. این واقعه اغلب زمانی روی شاندیدا در این نظام انتخاباتی میباعث شکست ک مشخص شود چه چیزهایی

  .1های سیاسی جامعه منحرف شوندگیریدهد که دولتمردان از جهتیم

ای است و ها چند نماینده، ولی حوزهدر این نظام، اکثریت نسبی تعیین کننده است: 2گزینیجمع سیستم -2

ای هد. در این نظام امکان ایجاد حوزهی دهأتواند به یک یا چند نفر از کاندیداهای مورد نظرش رأی دهنده میر

 .3انتخابیه بزرگ نیز وجود دارد

مورد نظر  تواند به فهرست یک حزبی دهنده فقط میأساس این نظام، ربر ا: 4گزینی حزبیجمع سیستم -2

این  .. در این نظام رأی دهندگان معموالً یک رأی دارندی دهد و مجاز به رای دادن به کاندیداها نیستأر خود

 ماید. نظام ایجاد احزاب قوی را تشویق مین

 های اکثریتینظام -ب

در کوینزلند استرالیا، مورد استفاده  1983انتخاباتی برای نخستین بار در سال  سیستماین  :5جایگزین سیستم -1

دارای ی دهنده به تعداد کاندیداها یا کمتر أدر این نظام ر یج در سراسر استرالیا رواج یافت.رقرار گرفت و به تد

ی دهنده اردر این نظام انتخاباتی از  تواند بین این کاندیداها اولویت گذاری کند.می رای دهنده .ی استأحق ر

ء را کسب درصد آرا50در این نظام نامزدهایی که  6خواسته می شود در خصوص تمام داوطلبان اعالم نظر کند

 ای است.این نظام نیز دارای حوزه های تک نمایندهیابند. کنند به پارلمان راه می

اکثریتی است. ویژگی  -آخرین نظام از خانواده نظام های کثرتی مرحله اینظام دو  :7ایمرحلهدو  تمسیس -2

شود و انتخابات حقیقت یک انتخابات نیست، بلکه دوبار انتخابات بر گزار میاصلی این نظام این است که  در 

دور اول انتخابات اگر کاندیدا یا کاندیداها در  شود.هفته از انتخابات اول برگزار می دوم با فاصله اغلب یک یا دو

شود. شوند و انتخابات هم تمام میده حوزه انتخابیه خود برگزیده میدست یابند بعنوان نماین حد نصاب الزمبه 

                                                           
1
 - Hans Kerman, ed. Comparative Democratic Politics: A Guide to Contemporary Theory and 

Research, (London: SAGE Publications, 2002),pp: 108-109 
1-Block Vote System 
3
 - Reilly, Benjamin,(2003), Government Structure and Electoral Systems: 

http://www.cic.nyu.edu/archive/pdf/E20GovtStructureElectoralSystemsReilly.pdf 
3-Party Block Vote System  
4-Alternative Vote System 

6
های انتخاباتی با نگاهی به شیوه جدید پیشنهادی برای انتخابات (، درآمدی بر انواع نظام1389دفترمطالعات حقوقی مجلس شورای اسالمی ) - 

 مجلس شورای اسالمی) ویرایش دوم(.

6-Two Round System 
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ای و های تک نمایندهاین نظام هم در حوزه شود.ود انتخابات به دور دوم کشیده میاما اگر اکثریت حاصل نش

 .1شودای بکار گرفته میی چند نمایندههاهم در حوزه

 تناسبی انتخاباتی نظام -2-3-2

2ی نوزدهم بوسیلۀ هوندتدر اواخر سدهانتخابات تناسبی  سیستم      
دان بلژیکی ابداع و برای نخستین یاضیر 

ایان جنگ با وجود این، بیشتر کشورهای اروپایی تا قبل از پ 3به تصویب رسید 1899بار در کشور وی در سال 

دانمارک، بلژیک، فنالند و جهانی اول، چنین نظامی را نپذیرفتند. تا پیش از آن، تنها کشورهای کوچکی نظیر 

نظام انتخاباتی تناسبی هم به لحاظ هدف و هم به لحاظ روش با  .4های سوئیس دارای چنین نظامی بودندکانتون

نظام انتخاباتی خی معایب نظام اکثریتی، بسیاری از کشورها به نظام انتخاباتی اکثریتی متفاوت است و با توجه به بر

جات سیاسی به تناسب آرایی که در  هدف در نظام تناسبی آن است که احزاب و دستهاند. تناسبی روی آورده

  .کند صاحب کرسی یا نماینده در پارلمان شود انتخابات کسب می

گردد و حاصل نسبت آن  های نمایندگی تقسیم می بین کرسینظام انتخابات تناسبی به این شیوه است که آراء 

آید، به  آرائی که به وسیله احزاب سیاسی به دست می کمیّت فرضی برای یک کرسی انتخاباتی خواهد بود.

به  5گیرد حاصل نسبت مذکور تقسیم شده و حاصل آن تقسیم تعداد نمایندگانی است که به هر حزب تعلّق می

های تناسبی آن است که کلیه گروهها و احزاب سیاسی حتی االمکان اصلی در ایجاد نظام دیگر، اندیشهعبارت 

بتوانند به تناسب آرای خود، صاحب کرسی های پارلمانی شوند تا شیوۀ انتخابات در عمل منجر به سود رساندن 

خود، نمایندگانی به بعضی و شکست دادن برخی دیگر نشود و هر یک از حریفان در انتخابات به نسبت نیروی 

 .6معموال موجد نظام چند حزبی است در پارلمان داشته باشند. این نظام

های سیاسی موجود در کشور نمایندگی و نمایاندن دقیق گرایش هدف این سامانه، برقراری عدالت در امر    

ن انتخاباتی لزوماً و احزاب در اقلیت باید به نسبت آرایشان دارای نماینده باشند. چنی یاست. همه احزاب حت

ن نامزدهای ها میاورت می گیرد که امکان تقسیم کرسیای صنظام انتخاباتی فهرستی یک مرحله منحصراً بر پایه

                                                           
1
 - Reilly, Benjamin,(2003), Government Structure and Electoral Systems: 

http://www.cic.nyu.edu/archive/pdf/E20GovtStructureElectoralSystemsReilly.pdf 
1-Hondt 
3
 - GICQUEL (J.), (1987), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien,p:177. 

 .121،صصدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران(، مبارزه انتخاباتی، ترجمه تالوت عسگری، تهران، انتشارات 1379کاواناک، دنیس) - 4
5
 .94-96،ص، نشر میزان1383، چاپ هشتم، بهار 118محمّد حقوق اساس، جمهورى اسالم، ایران، ، ج دوم، ص  هاشمی  - 
6
 .299-398ص،پیشین(،1382ریه، حسین )بشی - 
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دهد. معموالً عملیات انتخاباتی در چارچوب یک حوزۀ انتخاباتی وسیع که ممکن است اکثریت و اقلیت را می

  .1شودمیین کشور را در بر بگیرد انجام سراسر سرزم

فتن از هدر ر -2.دارای نتایجی عادالنه و تناسبی است -1 :تند ازراز جمله مزایای نظام انتخاباتی تناسبی عبا    

 -4شودحزب و یا گروهی خاص بر جامعه می مانع از حاکمیت -3کند.آراء تا حد زیادی جلوگیری می

-توازن و تعادل در قدرت ایجاد می -5 .دهدمیها شانس حضور انتخابات تناسبی به احزاب کوچک و اقلیت

برخالف انتخابات اکثریتی با حوزه تک کرسی، از منطقه گرایی و جزئی نگری احزاب و نمایندگان  -6 کند

 . 2دارد به مسائل مهم ملی بپردازندکاهد و احزاب را وا میمی

دم رین سیستم حق حاکمیت و آزادی انتخابات از مدر ا -1باشد از جمله: م انتخاباتی دارای معایبی نیر میاین نظا     

این سیستم انتخاباتی منجر به تکثر احزاب  در مجلس  -2فته شده و به احزاب منتقل می گردد. رو رأی دهندگان گ

اصل نمایندگی حوزه انتخابیه  -4 .شودث از بین رفتن ثبات و پایداری میایجاد دولت های ائتالفی باع-3گردد می

 عبارتند از: 1انواع نظام های تناسبی بر اساس نمودار شماره  . 3شودمیان نماینده و آن حوزه تضعیف میو رابطه 

 های غربیدر دموکراسی انتخاباتی سیستم متنوعترین حال عین در و متداولترین سیستم این: 4نظام فهرستی -1

مطابق این سیستم انتخاباتی، هر  دهند. میرأی دهندگان به جای یک نامزد خاص به یک حزب خاص رأی  5است

برای مثال های پالمانی را احراز کند. تواند کرسیمیزان ارای خود در انتخابات، می یک از احزاب سیاسی به تناسب

ضای این حزب برای مجلس نفر از اع 5درصد از آراء را کسب کند  A 50ده نفره اگر حزب  سیستم  در یک 

  Bدرصد آراء را دریافت کنند، در این صورت حزب  20و  30به ترتیب  Cو  B های شوند. اگر حزبانتخاب می

 .6دهندکرسی را به خود اختصاص می C   2کرسی و حزب  3

 دارای و گیردمی صورت حزبی صورت به تماماً گیری رأی -1از:  سیستم عبارتند این اصلی ویژگیهای      

  -3.گیرندمی صورت بزرگ بعضاً و اینماینده چند نتخاباتیا نواحی برای انتخابات -2.است حزبی گرایشهای

 که انتخاباتی اکثر در.برگزینند را خود های گزینه حزب یک نمایندگان بین از صرفاً توانندمی دهندگان رأی

 کاندیداها لیستهای آنها که در شودمی داده رأی های برگه دهندگان رأی به شوندمی برگزار لیستی سیستم براساس

 از نظر صرف باید فرد رأی دهنده .است گردیده درج انتخاباتی حوزه هر در کننده شرکت حزبهای صورت به

                                                           
1
 246ص، پیشین( 1388عباسی، بیژن)پاییز - 

2  - www.idea.net,(2005), Institute for Democracy and Electoral Assistance.  
3
GICQUEL (J.), (1987), Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Montchrestien,p:42. 

3- List  Proportional System. 
5
 - Lani Guinier, The Tyranny of the Majority: Fundamental Fairness in Representative Democracy, 

(Toronto: Maxwell Macmillan Canada, 1994), p:38. 
6
 -Ibid,p:15. 

http://www.idea.net,(2005/
http://www.idea.net,(2005/
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 توجهی خود گزینش در واقع و در نماید حمایت احزاب از یکی از صرفاً شوند، انتخاب باید که نمایندگانی تعداد

 .1باشد نداشته شوند برگزیده باید که نمایندگانی تعداد به

در این  ی هستندلاز مبدعان نظام انتخاباتی انتقا توماس هیر وکیل انگلیسی و کارل جرج آندرا :2انتقالی سیستم -2

های حزبی و ب و هم فهرستاش را هم در میان احزاده قادر است نامزدهای مورد عالقهشیوه رای دهن

های این نظام، کرسی. در شود کاندیداها انتخاب کند و به سلیقه خود قائل به تفکیک و ترجیح برخی بر دیگری

ترجیحشان ای اختصاص می یابد و رأی دهندگان کاندیداها را بر حسب های چند نمایندهمایندگی به حوزهن

 3.کنندرتبه بندی  و انتخاب می

ز طراحی است. هدف اصلی اتشکیل شده ا اکثریتی ی وتناسبنظام لیستی زدوا یترکیبتم سسی: 4ترکیبی سیستم -3

نظام اکثریتی و تناسبی و به حداقل رساندن معایب این دو نظام است. در  دو های مثبت برداری از ویژگیآن بهره

نظام انتخاباتی در کنار یکدیگر است نه توامان، بدین معنا که تقریبا نیمی از نمایندگان  دواستفاده از  هدف این نظام

گر از طریق نظام تناسبی بدون اختالط با یکدیگر انتخاب های تک نماینده و نیمی دیو از حوزه اکثریتی از طریق

 .5می شوند

 

 نیمه تناسبی انتخابینظام  -3-3-2

میزان  -های پارلمانآرای رأی دهندگان در تقسیم کرسی نیمه تناسبی، از جهت میزان انعکاسانتخابی  نظام    

باشند. نتایج این نوع انتخابات نه کامالً ی میهای تناسبی و اکثریتحد واسط نظام -دن نظام انتخاباتیتناسبی بو

و نظام گیری همزمان و توأم نظام تناسبی ربا به کا در برخی موارد، کشورها 6اکثریتی تناسبی است و نه کامالً

ا هستند که در زهای تلفیقی که مرکب از دو نظام انتخاباتی متفاوت و مجاند. مثل نظاماکثریتی به این هدف رسیده

-با یک نظام غیر تناسبی انتخاب میهایی که در آنها نمایندگان ه همراه حوزهام تناسبی لیستی در کنار و بن نظآ

شود. بدین ترتیب به کارگیری همزمان نظام تناسبی و یک نظام غیر تناسبی باعث ایجاد شوند، به کار گرفته می

نظام تلفیقی مثل نظام انتخاباتی آلمان تعداد مشخصی از نمایندگان با  رنتایج تقریباً تناسبی در آراء می شود. د

های یگری هم با روش تناسبی بقیه کرسیشوند و تعداد مشخص دها انتخاب میش غیر تناسبی در حوزهور

 پارلمان را تصاحب می کنند.
                                                           

 .42-43،ص رد و رسول اکبری،تهران، نشر قومسنتخابات ترجمه زهرا پیشگاهی ف( جغرافیای ا1386تایلور. پی. جی و جانستون، آر. جی )  - 1

1-Single Transferable Vote System 
3
 - Robert C. Grady, Restoring Real Representation, (Chicago: University of Illinois Press, 1993),pp: 15-32 

3-Mixed Member Proportional System 
5
-http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan020458.pdf  -  

6
-http://aceproject.org/main/english/es/ese.htm. 
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در انتخابات به کار گرفته شده و  های انتخاباتی نیمه تناسبی، از جانب برخی کشورهاای دیگر از نظامگونه      

گزینی معروفند، های کمهای انتخاباتی، که به نظاممراه آورده است. در این نوع نظامهبهی به اعمال نتایج مش

تواند یک نفر را انتخاب کند. کاندیداهایی که در هر ها میای هستند اما هر رأی دهنده تنها  چند نمایندهحوزه

وان نمایندگان آن تری به دست آورند) اکثریت آراء ا به دست آورند( به عنرقبا آرای بیشحوزه به نسبت سایر 

تواند یکی از کاندیداها را انتخاب کند و گزینی رأی دهنده فقط مینظام کم شوند. از آنجا که درحوزه انتخاب می

رأی دهندگان حوزه انتخابیه خود به او رأی بدهد، هر کاندیدا برای انتخاب شدن تنها به بخشی از مجموع آرای 

درصد آرای آن حوزه  25ای، هر کاندیدا حداکثر به ن مثال، در یک حوزه چهار نمایندهیعنی به عنوا احتیاج دارد.

به خود  درصد آرای آن حوزه را 75برای انتخاب شدن احتیاج دارد. درعین حال یک حزب قوی که فرضاً 

شود که در این یماندیدای برنده در آن حوزه داشته باشد. پس مالحظه ک 3تواند اختصاص می دهد حداکثر می

نظام انتخاباتی، اگر چه مالک برنده شدن کاندیداها در هر حوزه کسب اکثریت نسبی آرای رأی دهندگان آن 

  1حوزه است، اما نتایج حاصل تا حد زیادی تناسبی است.

دانیم که که یک نظام های انتخاباتی اثر می گذارند و می فاکتورهای بسیاری وجود دارند که بر روی این نظام

های گوناگونی که متغیر به این دلیلو  داشته باشدهای مشابه نتیجه یکسانی در برنمی تواند در مکان انتخاباتی

نتخاباتی نظام انتخاباتی باید به تفاسیری که درباره هر نظام ا ربه منظور بررسی ه .گذارندها اثر مینظام روی این

یج مطلوب و مورد نتا نظام انتخاباتیو به نتایج حاصل از هر نظام انتخاباتی و این که چه زمانی یک  دارد وجود

 .کند توجه شودنظر را ایجاد می

 زمانی و جغرافیایی نظامهای انتخاباتی بررسی -3

اظ زمانی و هم هم به لح شده راانتخاباتی استفاده  الگوهایاین بخش در  ،های انتخاباتینظام پس از توصیف    

مجلس قانون گذاری بر  دموکراتیک انتخاباتاز جزئیات بیشتری را  2جدول شماره. کنیمجغرافیایی مرور می

 1960و  1950در دهه که  دهنداین جدول ارقام به وضوح نشان می در دهد.اساس نوع نظام انتخاباتی نشان می

تا  1950از دهۀ  درصد(و 41های دیگر مورد استفاده قرار گرفته است)نظامانتخاباتی تناسبی بیشتر از  م  نظام

 است. انجام شدهفرمول اکثریتی طریق درصد از انتخابات مجلس قانون گذاری از  37به طور میانگین  م1990

در  کاهش یافته است. 1990درصد در دهه  35.2به  1950درصد دردهه  36.9این رقم برای نظام اکثریتی از 

همواره رو به رشد بوده است و -ی چندالیه)انتخابات در سطوح محلی،ایالتی وملی(مقابل استفاده از نظام انتخابات

                                                           
 24-27،صعات، تحقیقات و آموزش وزارت کشور، دفتر مطال1های انتخاباتی جهان، جلد مختاری، مهدی) بی تا(، نظام - 1
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رسیده است. در مورد نظام ترکیبی نیز این رقم از  1990درصد در دهه  21.7به  1950درصد در دهه  13.5از 

 1رصد رسیده استد 15.3به  1950درصد در دهه  8.1

اطالعات مربوط به تعداد و درصد انتخابات دموکراتیک قوه مقننه را بر اساس نوع سیستم  3ماره جدول ش      

الگوی بارز هر منطقه  .درصدها در پرانتز داده شده است دهد.انتخاباتی در مناطق مختلف جغرافیایی نشان می

از انتخابات در آمریکا  ٪ 94.87به عنوان مثال  شده است. جغرافیایی توسط فرمول انتخاباتی غالب مشخص

اقیانوسیه  از انتخابات در جزایر اقیانوس آرام و ٪ 91.57از انتخابات در آسیا و  ٪05/86 ،غیر ایبریککارائیب و ،

در آمریکا التین  از نظام انتخاباتی تناسبی  ٪ 83/76اند. در مقابل،استفاده کرده به نوعی از فرمول انتخاباتی اکثریتی

ل های  درصد از انتخابات در غرب اروپا با استفاده از فرمو 81.75اند. در مجموع تفاده کردهدر انتخابات اس

درصد از انتخابات با استفاده از نظام  78انجام شده است. در اروپای شرقی  چند الیهانتخاباتی تناسبی  و 

صحرای آفریقا  از انواع مختلف  انجام گرفته است. با توجه به این جدول تنها در وچند الیه انتخاباتی  ترکیبی

 . 2( استفاده شده است46.94نظام های انتخاباتی بیشتر از نظام انتخاباتی اکثریتی)

 

 )درصد(انتخابات دموکراتیک قوه مقننه بر اساس نوع سیستم انتخاباتی 2جدول شماره

 چند الیه- ترکیبی

 

تعداد   اکثریتی تناسبی

 انتخابات

 دهه

8.1 13.5 41.4 36.9 111 1950 

2.5 16.5 41.3 39.7 121 1960 

2.4 26.0 33.9 37.8 127 1970 

4.3 21.0 32.7 42.0 162 1980 

15.3 21.7 27.8 35.2 281 1990 
Source: Golder,2005: 114  

 
 تعداد و درصد انتخابات دموکراتیک قوه مقننه بر اساس منطقه جغرافیایی و نوع نظام انتخاباتی3جدول شماره

                                                           
1
Golder ,Matt, (2005),Democratic electoral  Systems around The world, 1946-2000 View a Electoral 

Studies 24 (2005) 103–121:www.elsevier.com/locate/electstud.  

2
 - Ibid 
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 چندالیه ترکیبی اباتانتخ

 

 منطقه جغرافیایی اکثریتی تناسبی

285 

(100) 

27 

(9.47) 

118 

(41.40) 

115 

(40.35) 

25 

(8.77) 

 اروپای غربی

50 

(100) 

20 

(40) 

19 

(38) 

8 

(16) 

3 

(6) 

 اروپای شرقی

164 

(100) 

8 

(4.88) 

23 

(14.02) 

126 

(76.83) 

7 

(4.27) 

 آمریکای التین

86 

(100) 

11 

(12.79) 

0 

(0) 

1 

(1.16) 

74 

(86.05) 

 آسیا

117 

(100) 

1 

(0.85) 

0 

(0) 

5 

(4.27) 

111 

(94.87) 

 امریکا، کارائیب وغیر آیبریک

33 

(100) 

2 

(6.06) 

1 

(3.03) 

22 

(66.67) 

8 

(24.24) 

 خاورمیانه/ آفریقای شمالی

83 

(100) 

2 

(2.41) 

5 

(6.02) 

0 

(0) 

76 

(91.57) 

 جزایز پاسیفیک/ اقیانوسیه

49 

(100) 

3 

(6.12) 

9 

(18.37) 

14 

(28.57) 

23 

(46.94) 

 صحرای آفریقا کشورهای

 کل 327 291 175 74 867
Source: Golder,2005: 115 

 

 های انتخاباتینظامی یجغرافیاتوزیع    -4

 اکثریتی -انتخاباتی کثرتی هایی نظامیجغرافیاپراکندگی   -1-4

دهد که بیشتر کشورهای جهان نشان می (1) نقشه شماره تخاباتینگاهی به نقشه پراکندگی جغرافیایی نظامهای ان

انتخابات دموکراتیک مجلس قانون گذاری در جهان  327در مجموع  کنند.از این نوع نظام انتخاباتی استفاده می

م کثرتی انجا سیستم درصد از این انتخابات با استفاده از 71از طریق نظام انتخاباتی اکثریتی صورت گرفته که 
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 1انداند جز مستعمرات سابق انگلستان بودهاز این نظام انتخاباتی استفاده کرده یی کهاکثریت کشورهاگرفته است. 

پراکندگی جغرافیایی  .اند) مالی، جمهوری آفریقای مرکزی(دهباقی کشورها از سیستم اکثریتی مطلق استفاده کر.

 گردد.در زیر ارائه میزیر مجموعه این نظامهای انتخاباتی 

مدل کامل و خالص این نظام در بریتانیا و کشورهای که دارای پیوندهای : 2نظام نخست نفری -1-1-4

شود از جمله ستعمرات سابق این کشور مشاهده میتاریخی با بریتانیا هستند، مانند کشورهای تحت نفوذ و م

، ایاالت متحده، اشاره ه کشورهای کانادا، هندتواند بکنند میکشورهایی که از این نوع نظام انتخاباتی استفاده می

کرد. عالوه بر اینها این نظام انتخاباتی در تعداد زیادی از کشورهای حوزۀ کارائیب، در آمریکای التین در  بلیز و 

ای کوچک و بسیاری از دولتهای جزیره ، میانمارمالزیآسیایی از جمله ،بنگالدش، نپال و  هایگویان در کشور

لیبریا،کنیا،غنا،گامبیا، اتیوپی،  نیجریه، همچون، کشور ه قرار گرفته است. در آفریقا هم مورد استفاداقیانوس 

د. مجموعاً از یتانیا هستند از این نظام استفاده می کننرکه اکثراً مستعمرات سابق ب ، تانزانیا، سودانزیمبابوه، زامبیا

ه نظام های نخست نفری کشور از  گرو  50 اندگرفتهای که در جهان مورد بررسی قرار هکشور و منطقه 201

 .3کننداستفاده می

جمله کشورهای؛ جمهوی  کشور از 15 کشور مورد مطالعه، 201از مجموع : 4گزینینظام جمع -2-1-3

 گزینیجمع هاینظامگروه جزایر فالکلند و... از  عربی سوریه، لبنان، کویت، تونگا، تووالو، مغولستان، موریس،

  کنند.فاده میاست

گزینی امهای جمعاز گروه نظ جیبوتی، چاد و کامرون کشور، سنگاپور، 4 : 5نظام جمع گزینی حزبی -3-1-3

 .کنندحزبی استفاده می

این نظام کنند. کشور از این نظام استفاده می 3کشور مورد مطالعه،  201از مجموع : 6نظام جایگزینی -4-1-3

گیرد. این نظام البته امروزه تنها در استرالیا و با تغییراتی در نائورو مورد استفاده قرار میکه تقریباً غیر معمول است، 

نظام انتخاباتی جایگزینی  در انتخابات عمومی گینه نوپاپوا نیز به کار گرفته شد. 1975تا  1964در سالهای 

ه تنها در یک منطقه جغرافیایی همانطور که مالحظه می شود از جمله آن دسته از نظامهای انتخاباتی است ک

                                                           
1
 - Blais, A., Massicotte, L., 1997. Electoral formulas: a macroscopic perspective. European 

Journal,pp:107-129. 
2
- First past the Post  System 

3
-http://www.idea.int/esd/world.cfm  

4
 - Block Vote System 

5
 - Party Block Vote System 

6
 - Alternative Vote System 
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خاص مورد استفاده قرار می گیرند. این نظام در گذشته، حال و احتماالً آینده تنها در منطقه اقیانوسیه مورد 

 استفاده بوده است و خواهد بود.

و تعدادی حتی  -پارلمان ملی در جهان 21برای انتخابات  مرحله اینظام دو : 1ایمرحلهنظام دو  -5-1-3

به کار گرفته می شود. به همراه فرانسه بسیای دولتهای مستقل دیگر جهان که  -شتر از این رئیس جمهور جهانبی

یا از سرزمینهای وابسته به جمهوری فرانسه هستند یا از جهت تاریخی بنوعی تحت نفوذ فرانسه بوده اند، از نظام 

 نمایند.بات استفاده میدر انتخا مرحله ایدو 

موریتانی، جمهوری کنگو،  توگو، جمهوری خلق کره، کوبا، هائیتی،  بحرین، مصر، گابن، ایران،کشورهای     

قماری شوروی سابق مثل همانند کشورهای عضو و ا مرحله ایو جزایر کومور نیز از نظام دو  ، مالیکرباتی

 کنند. و ازبکستان استفاده میویتنام   ترکمنستان، قیزستان،بالروس، قر

 

 تناسبیهای انتخاباتی ندگی جغرافیایی نظامپراک -2-3

کشور از  2نند تنها کای که از نظام تناسبی استفاده میکشور و منطقه 73مجموع از : 2فهرستینظام  -1-2-3

کنند و ما بقی همگی نظام استفاده می نظام ترکیبیکشور از  8 و و مالتا(  )ایرلند نظام انتقالی، مهای تناسبنظا

برزیل،  اتریش،آرژانتین، توان به کشورهای الجزایر،آنگوال، . از جمله این کشورها میباشندی میلیست تناسبی

 3.اشاره کرد و...، کامبوج، کلمبیا کاستاریکا بوروندی بورکینافاسو، بلغارستان، بلژیک، بوسنی و هرزگوین،

ای شمالی شامل کشور مکزیک، در در آمریک پراکندگی جغرافیایی این نظام انتخاباتی. :4نظام ترکیبی-2-2-3

شامل آلبانی، آلمان، مجارستان، در اروپا شامل کشورهای و  بولیوی آمریکای التین شامل کشور ونزوئال و

 .باشدنیوزیلند و در جنوب آفریقا کشور جمهوری لسوتو می

به چند مورد خاص بوده استفاده عملی از این نظام در انتخابات پارلمانی تنها محدود : 5نظام انتقالی -3-2-3

( از این نظام استفاده 1990،)استونی تنها یکبار در سال 1947به این طرف و مالت از  1921است. ایرلند از سال 

و سنای فدرال و در انتخابات محلی ایرلند (( مجلس تاسمانیا))این نظام همچنین در استرالیا در انتخابات کنند.می

 ه است.شمالی مورد استفاده قرار گرفت
                                                           
1-Two Round System 

2-List  Proportional System 
3

- http://www.idea.int/esd/world.cfm 
4

 -  Mixed Member Proportional System 
5

 -  Single Transferable Vote System 
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 تناسبیهای انتخاباتی نیمه پراکندگی جغرافیایی نظام -3-3

 شود.بکار گرفته میاین نظام در انتخابات پارلمانی اردن و وانواتو : 1گزینینظام کم -1-3-3

اند و یکی از کشور جهان بکار گرفته شده 19در  های تلفیقی در حال حاضرنظام : 2های تلفیقینظام -2-3-3

تیمور شرقی، از: کشور عبارتند 19اند. این بوده 1990های انتخاباتی در دهه پر اقبال در طراحی نظام هاینظام

 قزاقستان ارمنستان، ،جنوبی، سیشل هرژاپن، ک گینه،موناکو، پاکستان، سرزمین فلسطین اشغالی، فیلیپین، تایلند، 

اند، تونس و سنگال از نظام جمع لیستی جمع کرده دوری را با نظام و لیتوانی که نظام دو ، تاجیکستانگرجستان،

های جمع گزینی که استثنائاً از نظام کنند و دو کشور آندورا و تایوانبه همراه نظام لیستی استفاده می گزینی حزبی

 .نمایندن در کنار نظام لیستی استفاده میدر مورد آندورا و کم گزینی در مورد تایوا

 

 های انتخاباتیکشورهای استفاده کننده از نظام : تعدا2نمودار شماره  1

 
Source: http://www.idea.int/esd/world.cfm 

 

 

 

 

                                                           
1-Single Non- Transferable Vote System 

2-Parallel (Mixed) System 
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 های انتخاباتی جهان:  پراکندگی جغرافیایی نظام1نقشه شماره 

Source: International IDEA- Institute for Democracy and Electoral Assistance 

(http://www.idea.int/publications/esd/),2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام انتخاباتی ایران -5

نشان می دهد که  کشور های مختلفسنت رایج پارلمان های  ت.م تقنیینی ایران، نظام ناقصی اسنظا

لحاظ فوری رای دهندگان محور اساسی تعیین کننده است. ازطرفی باید خواست دوقانون گذاری فرایند در

اگرچه معموال این دو  .گردد جامعه ومنافع ملی مورد توجه واقعدرازمدت یگر مصالح شود و از طرف د

 بین مطالبات فوری ومنافع درازمدت تزاحم ایجاد شود. در مواردی ممکن استاما ،تباینی با یکدیگر ندارند 

AVS:  نظام جایگزینی  

BVS: نظام جمع گزینی 

FPTP: نظام نخست نفری        

LV: limited vote 

LPR:  نظام لیستی  

MMP:  نظام ترکیبی    

No direct election: فاقد انتخابات مستقیم 

PBV:  نظام جمع گزینی حزبی 

TRS: نظام دو دوری 

   :STV نظام انتقالی

 : SNTV م کم گزینینظا  

  

Parallel:   نظام  تلفیقی 

BC: Borda count 

 

MMP:  نظام ترکیبی    

MMP: نظام ترکیبی    
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ار کارشناسی توان الزم برای انجام ک، هستند که مورد عالقه مردماز طرف دیگر ممکن است فرد یا افرادی 

ازدو مجلس شکل می گیرد. مجلس تقنینی   نظام د، براین اساسندر دنیای پیشرفته کنونی را نداشته باش

عوام که مرکب از نمایندگانی است که مستقیما با رای مردم انتخاب می شوند و شناخت شخصی و عالقه 

به نوعی گزینش می  معموال هرای دهندگان در انتخاب ایشان حایز اهمیت بسیاری است و مجلس دوم ک

کمتر به صورت مستقیم و چهره به چهره مدیون رای مردم باشند تا در مواقعی که بین عالقه ی  کهشوند 

تصمیم گیری کنند و از طرفی بیشتری مردم ومصالح ملی تزاحمی بوجود می آید بتوانند با فراغ بال 

روش  وی نمونه مجلس دوما در روسیه از دو شیوه نیروهای نخبه و کارشناس به این مجلس راه یابند. برا

 انتخابی برای حل این موضوع بهره می برد. نیمی از نمایندگان با آرای مستقیم و با نظام اکثریتی و نیم دیگر با

مجلس دوم نیز وجود دارد که مرکب از روسای  عالوه براین تمهید انتخاب می شوند. تناسبی روش 

ای ایالت هاست. در آلمان نیز به این مهم توجه شده است، در این کشور ن های محلی و روساپارلم

انتخابات مجلس دوم به شیوه ی تناسبی برگزار می شود و مردم مستقیما به نمایندگان رای نمی دهند بلکه 

در عرصه رقابت، احزاب سیاسی حضوردارند و احزاب نسبت به آرایی که کسب می کنند افراد شاخص و 

تنها یک  ایرانرا در رشته های مختلف به پارلمان می فرستند و... این درحالی است که در  صاحب نظری

  است.یک چهارم مرکز قانون گذاری وجود دارد که انتخابات آن به صورت مستقیم و با رای اکثریت 

از  دراین مجلس عالیق شخصی رای دهندگان ملحوظ نظر واقع شده اما چه بسا افرادی انتخاب شوند که

یری برخوردار نباشند. ازطرفی چون منتخبان مردم نیازمند رای کارایی الزم برای تصمیم سازی و تصمیم گ

اعتماد مجدد درانتخابات آتی هستند دربسیاری از موارد ممکن است از طرح یا الیحه ایی دفاع کنند یا بر 

ممکن است این موضوع با مصالح و اما  ،پیشنهاداتی پافشاری کنند که رضایت آنی موکلین را درپی دارد

، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ایراناگرچه درنظام تقنینی .منافع ملی همخوانی نداشته باشد 

مکمل مجلس شورای اسالمی هستند اما این دو کارویژه های مجلس دوم را دارا نیستند و نمی توانند نقص 

 موجود را مرتفع کنند.

بازنده -نظام اکثریتی نظام برندهیک چهارم است.  نظام اکثریت نیزلس شورای اسالمی نظام انتخاباتی مج     

درصد آراء برنده انتخابات خواهند شد وداوطلبان  51است .در نظام اکثریت مطلق احزاب یا داوطلبانی با 

مسئله به خود اختصاص دهند.این درصد آراء حتی یک کرسی را هم نتوانند  49واحزاب رقیب چه بسا با 

درصد آراء برنده انتخابات  25در نظام اکثریت یک چهارم نمود بارزتری دارد واحزاب یا داوطلبانی با

درصد رای دهندگان که آراء آنان بین  75درصد خواهد بود.به عبارتی  75خواهند شدوآراء هدر رفته 

 احزاب ونامزدهای مختلف توزیع شده است جایگاهی در پارلمان نخواهند داشت.
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این موضوع باعث سرخوردگی اقلیت واحساس عدم مشارکت آنان در تصمیم سازی وتصمیم گیری       

هایی که اقلیت های قومی ومذهبی وجود دارد این نظام انتخاباتی قوه قانونگذاری خواهد شد.در حوزهدر 

قومی ومذهبی وبستر مناسبی برای بروز خشونتهای ی شده وزمینه باعث تعمیق وتشدید شکافهای اجتماع

از طرفی تمرکز بر مسائل حوزه های انتخاباتی وتوجه کمتر برخی از نمایندگان به را فراهم خواهد ساخت.

وظایف اصلی که همانا نظارت وقانون گذاری است،ناعادالنه بودن نظام اکثریت یک چهارم وهمینطور به 

قانون گذاری ونظارت مستمر بر منظور ارتقای سطح کارشناسی وتواناییهای علمی متناسب با وظایف 

رافع بخشی از مشکالت  به نظر می رسد سیستم ترکیبی سازمانها ووزارت خانه ها وتقویت نظام حزبی ،

باشد.بدین معنا که با اصالح قانون اساسی ایران،نظام دومجلسی جایگزین نظام تک مجلسی گردد.انتخابات 

انتخابات مجلس دوم به شیوه تناسبی برگزار شود تا هم مجلس اول یا نمایندگان از طریق نظام اکثریتی و

اقلیت ها بتوانند متناسب با آراء خویش در مجلس دوم کرسی  فلسفه نظام دو مجلسی محقق گردد وهم

را به خود اختصاص دهند وبدین وسیله صدای اقلیت نیز در کنار اکثریت شنیده شود.البته نظام ترکیبی هایی 

یز قابل اجراست که برای به حد اقل رساندن معایب موجود نیمی از نمایندگان از در انتخابات یک مجلس ن

 .طریق نظام اکثریتی ونیمی دیگر از طریق نظام تناسبی انتخاب گردند
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 :گیرینتیجه  

همانگونه که نشان داده شد در واحدهای سیاسی مختلف نظامهای انتخاباتی متفاوتی وجود دارد.نقشه     

باشد میاهمیت  آنچه حائز توجه و کشد.این موضوع را به تصویر می یایی نظامهای متفاوتپراکنش جغراف

هر کدام دارای محاسن ومعایبی  ،باشندهای انتخاباتی بدون عیب ونقص نمیآن است که هیچکدام از نظام

اسن دو نوع برخی از واحد های سیاسی با استفاده از روشهای ترکیبی وتلفیقی سعی نموده اند از مح است.

های سیاسی از دومجلس ز آنجا که قوه مقننه درعموم واحدا تناسبی استفاده کنند. نظام انتخاباتی اکثریتی و

س دوم از شیوه برای مجل برای مجلس اول از نظام اکثریتی وتشکیل شده است برخی از این واحدها 

در  جویند.ر همزمان بهره میس از دو روش بطوبرخی نیز برای یک مجل کنند.تناسبی استفاده می

هاست تار اکثریتی)که بی توجه به اقلیتکنند تعدیل ساختنها از روش اکثریتی استفاده می هایی هم کهشورک

 ( بعهده احزاب سیاسی گذاشته شده است تا در فهرستهای انتخاباتی نامزد های اقلیت نیز بگنجانند.

ریت یک انتخابات به شیوه اکث مجلس تشکیل شده است ودر کشور ایران که قوه مقننه تنها از یک     

مجلس  نظام تقنینی از دوشود با اصالح قانون اساسی های موجود پیشنهاد میچهارم است برای رفع نقیصه

نظام انتخاباتی مجلس اول به شیوه  ،گیری از فلسفه نظام دو مجلسیتا ضمن بهره دوم تشکیل شود اول و

یا الاقل انتخابات مجلس اول به  تی مجلس دوم به شیوه تناسبی مد نظر قرار گیرد واکثریتی ونظام انتخابا

 های موجود به حداقل ممکن کاهش یابد.تی وتناسبی انجام پذیرد تا کاستیشیوه ترکیبی از دونظام اکثری
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