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احزاب سیاسی از جمله مهمترین نهادهای سیاسی در نظامهای دموکراتیک محسوب
میشوند .در واقع ،به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران دموکراسی بدون وجود احزاب
سیاسی کارآمد و قوی بیمعناست .علیرغم اهمیت احزاب سیاسی برای نظامهای
دموکراتیک متاسفانه در کشور ما احزاب سیاسی قدرتمند شکل نگرفتهاند .ضعف
احزاب سیاسی در کشور ما میتواند دالیل متعددی داشته باشد که در تحقیقات و
پژوهشهای مختلف به برخی از این دالیل پرداخته شده است .اما یکی از فاکتورهایی
که میتواند تأثیرات عمیقی بر احزاب سیاسی و نظام حزبی در هر کشور بگذارد ولی
در تحقیقات صورت گرفته در کشورمان به آن پرداخته نشده است فاکتور نظام انتخاباتی
است .این در حالی است که به اعتقاد صاحب نظران مسایل احزاب و دموکراسی ،نظام
انتخاباتی مورد استفاده در هر کشور از جمله مهمترین عوامل شکل دهنده به نظام حزبی
در هر کشور میباشد .در این مقاله تالش شده تا ضمن معرفی انواع مختلف نظامهای
انتخاباتی ،نوع نظام انتخاباتی به کار رفته در انتخابات مجلس شورای اسالمی مشخص
شده و تأثیر این نظام انتخاباتی بر وضعیت احزاب سیاسی در جمهوری اسالمی ایران
مورد بررسی قرار گیرد.
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بیشک یکی از مهمترین ارکان نظامهای سیاسی دموکراتیک ،احزاب سیاسی هستند .اهمیت
احزاب سیاسی برای نظامهای دموکراتیک به اندازهای است که از آنها به عنوان «موتور محرک
دموکراسی» یاد میشود ،موتوری که بدون آن چرخ دموکراسی به حرکت در نخواهد آمد
) .(keman, 2011, p.1263به همین دلیل ،علیرغم اینکه اختالف نظر گستردهای در مورد
خاستگاه ،ویژگیها و کارکردهای احزاب سیاسی وجود دارد ،تمامی صاحبنظران در مورد
اینکه احزاب سیاسی برای دموکراسی ضروری و حیاتی هستند ،اتفاق نظر دارند (نوذری،
 ،1381ص49؛ هیوود ،1389 ،ص.)352
به عبارت دیگر ،بدون وجود احزاب سیاسی ،دموکراسی ناقص و ناکارآمد خواهد بود.
احزاب سیاسی کار ویژههای بسیار حیاتی و پراهمیتی (نظیر تجمیع منافع ،ادغام در نظام
سیاسی ،جامعهپذیری سیاسی ،بسیج رای دهندگان ،پرورش رهبران سیاسی ،نمایندگی،
پشتیبانی و دفاع از منافع افراد و گروهها) دارند و با انجام این کار ویژهها بخش قابل توجهی
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از مشکالت و معضالت سیاسی را که یک کشور ممکن است با آنها دست به گریبان باشد
حل و فصل مینمایند (هیوود ،1389 ،ص360؛ .)Keman, 2011, pp.1264-1265
در صورتی که احزاب سیاسی در یک کشور فعال و قدرتمند نباشند ،نتیجه آن تحمیل
یک بار اضافی بر نظام سیاسی حاکم خواهد بود ،زیرا در این حالت نظام سیاسی مجبور
خواهد شد وظایف و کارکردهای احزاب سیاسی را نیز خود انجام داده و به این ترتیب
فشارهای غیر ضروری بر سیستم سیاسی وارد شده و آن را با مشکل مواجه خواهد نمود .اما
چنانچه در کشوری احزاب سیاسی فعال و قدرتمند باشند نتیجه آن تثبیت دموکراسی و توسعه
سیاسی آن کشور خواهد بود (نوذری ،1381 ،ص92؛ .)keman, 2011, pp.1264-1265
متاسفانه ،علیرغم اهمیت بسیار زیاد احزاب سیاسی برای توسعه سیاسی و تقویت و
تحکیم دموکراسی ،در کشور ما هیچگاه احزاب سیاسی قدرتمند با ویژگیهایی که برای
احزاب سیاسی ضروری است (نظیر فعالیت مستمر و دایمی ،فعالیت گسترده در سطح کشور
و داشتن شعباتی در بخش عمده کشور و غیره) شکل نگرفتند .احزاب سیاسی در ایران بیشتر
«ستادهای انتخاباتی» بودند که در آستانه انتخابات شکل گرفته و بالفاصله پس از اعالم نتایج
انتخابات از هم میپاشیدند .در واقع ،احزاب سیاسی در ایران سازمانهایی بودند که توسط
یک یا چند کاندیدا و صرفا با اهداف انتخاباتی شکل میگرفتند و بالفاصله پس از پایان

انتخابات منحل شده و یا فعالیتهای آنها تا انتخابات بعدی به حالت تعلیق در میآمد.
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بنابراین ،میتوان گفت در ایران هیچ گاه احزاب سیاسی به معنای واقعی شکل نگرفتند .این
مسئله پیامدهای نامطلوبی برای دموکراسی نوپای ایران در پی داشته و حتی در مواقعی سیستم
سیاسی را با مشکالت و معضالتی مواجه نموده است.
ضعف احزاب سیاسی در ایران میتواند دالیل و علل متفاوت و متعددی داشته باشد و
محققین مختلف ،دالیل متفاوتی برای این مسئله ذکر کردهاند .با این حال ،یکی از عواملی که
میتواند تاثیرات عمیقی بر احزاب سیاسی و نظام حزبی در هر کشور بگذارد اما در تحقیقات
صورت گرفته در کشورمان به آن پرداخته نشده ،نظام انتخاباتی است .این در حالی است
تحقیقات صورت گرفته توسط محققین مختلف در کشورهای متعدد حاکی از آن است که
نوع نظام انتخاباتی به کار رفته در هر کشور دموکراتیک همواره یکی از مهمترین عوامل شکل
دهنده به وضعیت احزاب سیاسی و نظام حزبی در آن کشور میباشد (برای نمونه رجوع کنید
به :دوورژه.) Sartori, 1967, p.240; Caramani, 2008, p.250; Neto,1997, p.149;1389 ،
 .1تاثیر نظامهاي انتخاباتی بر احزاب و نظامهاي حزبی

نظامهای حزبی در هر کشور نوع نظام انتخاباتی به کار رفته در آن کشور میباشد .برخی از
مهمترین تاثیرات نظامهای انتخاباتی بر نظامهای حزبی به شرح زیر میباشند:
 .1-1وجود يا عدم وجود احزاب سیاسی و ضعف يا قوت آنها

همانگونه که دیوید فارل در کتاب «نظامهای انتخاباتی» اشاره میکند در این رابطه میتوان
نظامهای انتخاباتی را به دو دسته تقسیم کرد:
الف :نظامهای انتخاباتی کاندیدا محور
ب :نظامهای انتخاباتی حزب محور ).(Farell, 2011, pp.165-166
به اعتقاد فارل به کارگیری نظامهای انتخاباتی کاندیدا محور در کشورهایی که در آنها
احزاب سیاسی ضعیف هستند و یا به تازگی شکل گرفتهاند ،ضعف و ناتوانی احزاب سیاسی
را تقویت خواهد کرد .همچنین از دیدگاه وی به کارگیری نظامهای انتخاباتی کاندیدا محور
در کشورهایی که دارای احزاب قدرتمند هستند باعث کاهش نقش و اهمیت احزاب در
عرصه سیاسی خواهد شد .در مقابل ،به نظر او به کارگیری نظامهای انتخاباتی حزب محور،
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همانطور که اشاره شد از نظر محققین یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده به احزاب و

یعنی آن دسته از نظامهای انتخاباتی که در آنها احزاب سیاسی نقش اصلی را در انتخابات
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ایفا میکنند ،چه در دموکراسیهای نوپا که احزاب ضعیفی دارند و چه در دموکراسیهای
قدیمی که دارای احزاب سیاسی قدرتمندی هستند ،باعث تقویت نقش ،جایگاه و اهمیت
احزاب سیاسی در حیات سیاسی خواهد شد ).(Farell, 2011, pp.159-170
 .2-1تعداد احزاب سیاسی

یکی دیگر از جنبههای تأثیرگذاری نظامهای انتخاباتی بر نظامهای حزبی ،تعداد احزاب سیاسی
است .این رابطه نخستین بار توسط موریس دوورژه اندیشمند فرانسوی مطرح شد .دوورژه این
رابطه را در قالب دو اصل ،که به «قوانین دوورژه» معروف شدهاند ،بیان میکند :قانون اول اینکه،
نظامهای انتخاباتی غیرتناسبی تک مرحلهای (مخصوصا نظام اکثریتی ساده) باعث شکلگیری
نظام دو حزبی خواهند شد و قانون دوم اینکه ،نظامهای تناسبی و نظامهای اکثریتی دو مرحلهای
سبب شکلگیری نظامهای چند حزبی میشوند ).(Caramani, 2008, p.250
پس از طرح این «قوانین» توسط دوورژه بحثهای زیادی در رابطه با درستی یا نادرستی
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آنها در میان عالمان سیاسی درگرفت ،بحثهایی که حتی تا به امروز ادامه یافته است .شاهد
این مدعا حجم عظیمی از کارهای پژوهشی و تحقیقاتی است که با هدف ارزیابی قوانین
دوورژه به انجام رسیدهاند.
با این حال ،تقریبا صاحب نظران معتقد به وجود نوعی ارتباط بین نوع نظام انتخاباتی
یک کشور و تعداد احزاب سیاسی آن کشور هستند ،هر چند در مورد کم و کیف این ارتباط
با یکدیگر اختالف نظر دارند( .برای نمونه رجوع کنید به )Lijphart, katz, 1997, pp.202-210

;.)1995, p.64; Norris, 2004, p.85
 .9-1برنامهها و استراتژيهاي احزاب سیاسی و كانديداهاي آنها

از دیگر بخشهای مرتبط با احزاب سیاسی که تحت تأثیر نظامهای انتخاباتی است ،برنامهها
و استراتژیهای احزاب سیاسی میباشد .به اعتقاد پیپا نوریس «حد نصاب انتخاباتی» که یکی
از ارکان مهم هر نظام انتخاباتی است و به معنای حداقل آرایی است که یک حزب برای ورود
به پارلمان باید به دست بیاورد ،نقش مهمی در تعیین برنامهها و استراتژیهای حزبی دارد
) .(Norris, 2004, pp.96-97از سوی دیگر ،نوریس عنوان میکند «ساختار برگههای رای دهی»،

که یکی دیگر از اجزای مهم هر نظام انتخاباتی است ،نیز بر برنامههای ارائه شده توسط
کاندیداهای احزاب تأثیرگذار است
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).(Norris, 2004, pp.98-99

 .4-1گزينش كانديداها توسط احزاب سیاسی

نظامهای انتخاباتی همچنین بر نحوه گزینش کاندیداهای انتخاباتی توسط احزاب تأثیر
میگذارند ) .(Farell, 2011, p.156; Norris, 2004, p.86در برخی از نظامهای انتخاباتی ،افراد
میتوانند به صورت مستقل کاندیدای انتخابات شوند .بنابراین در این نوع نظامهای انتخاباتی
افراد برای کاندیدا شدن الزامی به قرار گرفتن در لیستهای حزبی ندارند و نقش احزاب
سیاسی در گزینش کاندیدا چندان پررنگ نیست .برعکس ،در آن دسته از نظامهای انتخاباتی
که حزب محور هستند ،یعنی رای دهندگان فقط به لیستهای حزبی رای میدهند ،نقش
احزاب در گزینش کاندیداها بسیار مهم است و کاندیداها حتما بایستی در لیستهای انتخاباتی
احزاب قرار بگیرند و از سوی احزاب به عنوان کاندیدا معرفی شوند ).(Ibid
از سوی دیگر ،گزینش کاندیداها توسط احزاب سیاسی ارتباط نزدیکی با برنامه و
استراتژی انتخاباتی احزاب (که در قسمت قبلی به آن اشاره شد) دارد .چنانچه برنامه یک
ناهمگونی از رای دهنگان باشد ،آن حزب سعی خواهد کرد کاندیداهای خود را نیز متناسب
با آن ،از گروههای مختلف انتخاب کند .برعکس ،چنانچه برنامه و استراتژی کلی یک حزب
خاصگرایانه باشد و هدف از ارائه آن جلب آرای بخش خاص و مشخصی از رای دهندگان
باشد ،آن حزب خواهد کوشید با نحوه گزینش کاندیداهای خود هدف برنامه را تقویت کند،
بدین معنا که در چنین مواردی احزاب کاندیداهای خود را از میان یک گروه خاص بر
میگزینند و لزومی برای گزینش کاندیداها از بین طبقات و طیفهای مختلف نمیبینند
).(Farell, 2011, p.156; Norris, 2004, pp.89-91
به این ترتیب ،میتوان گفت حالت اول عالوه بر تعدیل برنامههای حزبی ،باعث تنوع
کاندیداهای احزاب نیز خواهد شد و حالت دوم عالوه بر افراطی و خاصگرایانه نمودن
برنامههای حزبی ،موجب یک دست شدن کاندیداهای معرفی شده توسط احزاب سیاسی
نیز میگردد.
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حزب عامگرایانه باشد و یک حزب برای پیروزی نیازمند جلب آرای طیفهای مختلف و

 .1-1وفاداريهاي حزبی
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پیپا نوریس در کتاب «مهندسی انتخابات» براساس دادههای انتخاباتی به دست آمده از
کشورهای مختلف در حال توسعه ،صنعتی و پسا صنعتی اقدام به بررسی رابطه نوع نظام
انتخاباتی و وفاداریهای حزبی میکند .نتیجه تحقیق وی حاکی از رابطه معنادار بین نوع نظام
انتخاباتی و وفاداریهای حزبی است .بر این اساس در نظامهای انتخاباتی اکثریتی که در آنها
احزاب سیاسی بیشتر به برنامههای عامگرایانه روی میآورند میزان وفاداریهای حزبی 63
درصد ،در نظامهای تناسبی که احزاب بیشتر به استراتژیهای خاصگرایانه متمایلند این میزان
 77درصد و در نظامهای مختلط که بین دو نظام انتخاباتی اکثریتی و تناسبی جای میگیرند
این رقم  76درصد بوده است و این به معنای وجود ارتباط معنادار بین نوع نظام انتخاباتی و
وفاداریهای حزبی است ) .(Norris, 2004, pp.140-144البته نوریس به این نکته نیز اشاره دارد
که در کنار نظام انتخاباتی عوامل دیگری نیز در تعیین میزان وفاداریهای حزبی دخیل هستند،
با این حال به اعتقاد وی بیشک نظام انتخاباتی نقش مهم و برجستهای در میزان وفاداریها
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و وابستگیهای شهروندان به احزاب سیاسی دارد ).(Ibid
 .2نظامهاي انتخاباتی چیستند؟

نظامهای انتخاباتی را میتوان مجموعهای از قوانین و مقررات دانست که بر اساس آنها آرایی
که در یک انتخابات عمومی به صندوق انداخته شده است به کرسیهایی تبدیل میشوند که
احزاب و کاندیداها آنها را اشغال میکنند (رینولدز و دیگران ،1391 ،ص05؛ نوذری،1381 ،
ص .)160در واقع نظامهای انتخاباتی بر اساس آرایی که رای دهندگان به صندوقهای رای
انداختهاند پیروز انتخابات را مشخص میکنند و تعیین میکنند که هر حزب یا گروه سیاسی
باید چه سهمی از قدرت سیاسی داشته باشد (الندل ،1389 ،ص .)31در «دانشنامه علوم
سیاسی» نظام انتخاباتی عبارت دانسته شده است از «مجموعهای از قوانین و مقررات که نحوه
انتخاب نمایندگان مردم را مشخص میکنند» ).(Yon, 2011, p.488
آرند لیجفارت نیز در کتاب «نتایج سیاسی نظامهای انتخاباتی» ،نظامهای انتخاباتی را
عبارت میداند از «مجموعه روشهایی که شهروندان برای انتخاب نمایندگان خود به کار
میگیرند .در واقع نظامهای انتخاباتی نحوه تخصیص کرسیها را بر مبنای آرا مشخص

میکنند» ) .(Lijphart, 1986, p.12اکثر محققان نظام انتخاباتی را متشکل از سه جز میدانند .از
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نظر داگالس رائی مهمترین اجزای هر نظام انتخاباتی عبارتست از:
( )1فرمول انتخاباتی :یعنی اینکه آیا نظام انتخاباتی مورد استفاده اکثریتی است ،تناسبی
است ،مختلط است و یا از نوع دیگری؛ و اینکه چه فرمول ریاضیای برای توزیع کرسیها
مورد استفاده قرار میگیرد.
( )0ساختار برگه رای دهی :یعنی اینکه آیا رای دهندگان به یک نامزد رای میدهند یا
به یک حزب؛ و آیا رای دهنده در برگه رای دهی فقط یک حق انتخاب دارد یا مجموعهای
از الویتها را تعیین میکند.
( )3وسعت حوزههای انتخابیه :به این معنا که از هر حوزه انتخابیه چه تعداد نماینده
انتخاب میشود )Rae, 1976, p.25؛ الندل ،1389 ،ص31؛ رینولدز و دیگران ،1391 ،ص.)01
البته لیجفارت از جزء چهارمی نیز نام میبرد و آن حد نصاب انتخاباتی است .حد
نصاب انتخاباتی به معنای حداقل آرایی است که یک کاندیدا و یا حزب برای پیروزی در
انتخابات باید به دست بیاورد ).(Lijphart, 1995, p.412

تعداد نظامهای انتخاباتی بیشمار است ) .(Farell, 2011, pp.4-5با این حال بر اساس چهار
فاکتور پیش گفته ،یعنی فرمول انتخاباتی ،ساختار برگههای رای دهی ،وسعت حوزههای
انتخابیه ،و حد نصاب انتخاباتی میتوان نظامهای انتخاباتی رایج را به چهار شاخه اصلی و
دوازده شاخه فرعی تقسیم کرد (رینولدز و دیگران ،1391 ،ص55؛ هیوود ،1389 ،ص.)340
بر اساس فرمول انتخاباتی مورد استفاده میتوان نظامهای انتخاباتی را به چهار دسته کلی
تقسیم کرد .این چهار دسته عبارتند:

(الف) نظامهای اکثریتی( ،ب) نظامهای تناسبی( ،ج) نظامهای مختلط و (د) سایر نظامها
 .1-9نظامهاي اكثريتی

قاعده نظامهای اکثریتی بسیار ساده است .پس از آنکه آرا به صندوق انداخته شد و شمارش
آرا صورت گرفت ،آن کاندیداها یا احزابی که در حوزه انتخابیه خود بیشترین آرا را کسب
کرده باشند پیروز انتخابات معرفی میشوند ) .(Farell, 2011, p.15; Evans, 2009, pp.98-99با
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این حال ،شیوههای تحقق این قاعده در عمل شکلهای گوناگونی به خود میگیرد و بر این
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اساس میتوان پنج نوع نظام اکثریتی را از هم باز شناخت:
( )1نظام اکثریتی ساده یا نسبی ( )0نظام رای دسته جمعی ( )3نظام رای دسته جمعی
حزبی ( )4نظام رای بدیل و ( )5نظام دو مرحلهای
 .1-1-9نظام اكثريتی ساده يا نسبی

)(Ibid

1

این نظام انتخاباتی ،سادهترین شکل نظامهای اکثریتی است .شیوه انتخاب نمایندگان در این
نظام به این صورت است که ابتدا کل کشور به تعداد زیادی حوزه انتخابیه تک نمایندهای
تقسیم میشود ،سپس فهرست اسامی کاندیداهای هر حوزه در اختیار رای دهندگان همان
حوزه قرار میگیرد .در مرحله بعد رای دهندگان از میان اسامی کاندیداها یک کاندیدا را
انتخاب میکنند و نام وی را روی برگه رای دهی مینویسند و یا جلوی نام وی عالمت
میگذارند .کاندیدای پیروز در هر حوزه کسی است که نسبت به سایر کاندیداها بیشترین آرا
را در آن حوزه از آن خود نموده باشد (رینولدز و دیگران ،1391 ،ص55؛ ایوبی،1380 ،
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال اول ،شماره اول (پیاپی  ،)1بهار 1931

صص.)066-065
 .2-1-9نظام راي دسته جمعی يا گروهی

2

نحوه انتخاب نمایندگان در این نظام انتخاباتی به این ترتیب است که ابتدا کل کشور توسط
نهادی که مسئول ترسیم مرزهای انتخاباتی است به تعداد زیادی حوزه انتخابیه چند نمایندهای
تقسیم میشود .سپس اسامی کاندیداهای هر حوزه انتخابیه در اختیار رای دهندگان آن حوزه
قرار میگیرد .رای دهندگان از میان این اسامی ،متناسب با تعداد نمایندگان آن حوزه ،تعدادی
را بر میگزینند و اسامی آنها را بر روی برگههای رای دهی مینویسند .کاندیداهای پیروز
در هر حوزه کسانی هستند که نسبت به سایر کاندیداها رای بیشتری کسب کرده باشند
(رینولدز و دیگران ،1391 ،ص72؛ الندل ،1389 ،ص.)41
 .9-1-9نظام انتخاباتی راي دسته جمعی حزبی

3

شیوه انتخاب نمایندگان در نظام انتخاباتی رای دسته جمعی حزبی به این شکل است که ابتدا
کشور به حوزههای انتخابیۀ متعدد تقسیم میشود و سپس هر حزبی که مایل به شرکت در
انتخابات آن حوزه است ،لیستی از کاندیداهای خود در آن حوزه ارائه میکند .رای دهندگان

از میان لیستهای حزبی مختلف یک لیست را انتخاب میکنند .هر لیستی که نسبت به سایر

63

لیستهای حزبی آرای بیشتری به دست آورد پیروز انتخابات آن حوزه است و کاندیداهای
آن لیست به عنوان نمایندگان آن حوزه به پارلمان راه مییابند ).(Colomer, 2004, p.62
 .4-1-9نظام انتخاباتی راي بديل

4

در نظام انتخاباتی رای بدیل ابتدا کل کشور به تعداد زیادی حوزه انتخابیه تک نمایندهای
تقسیم میشود .سپس لیست کاندیداهای هر حوزه انتخابیه در اختیار رای دهندگان آن حوزه
قرار میگیرد .امّا رای دهندگان به جای انتخاب یک نفر از کاندیداهای این لیست ،بایستی
اقدام به رتبهبندی کل کاندیداهای لیست کنند .به این معنا که اگر در یک حوزه انتخابیه پنج
نفر کاندیدا شدهاند ،هر یک از رای دهندگان آن حوزه موظف است به هنگام رأی دهی نام
این پنج نفر را ،به دلخواه خود ،به ترتیب از یک تا پنج در برگه رای دهی بنویسد (رینولدز و
دیگران ،1391 ،ص .)73همچنین در نظام انتخاباتی رای بدیل کاندیدای پیروز باید اکثریت
مطلق آرا را به دست آورد ،به این معنا که کاندیدای پیروز هر حوزه انتخابیه کسی است که
نصف به عالوه یک الویتهای اول رای دهندگان را از آن خود نماید .چنانچه هیچ کاندیدایی
اول را کسب کرده است از شمارش آرا حذف شده و آرای او بین کاندیداهای باقیمانده تقسیم
میشود ،این فرآیند آنقدر تکرار میشود تا باالخره یکی از کاندیداها اکثریت مطلق الویتهای
اول را از آن خود نماید و به عنوان پیروز انتخابات معرفی شود ).(Farell, 2011, pp.50-55
 .1-1-9نظام انتخاباتی دو مرحلهاي

5

ویژگی اصلی نظام انتخاباتی دو مرحلهای ،همانطور که از نام آن بر میآید ،عبارت است از
این که انتخابات نه در یک مرحله بلکه در دو مرحله ،که اغلب به فاصله یک یا دو هفته از
یکدیگر برگزار میشوند ،صورت میگیرد (ایوبی ،1380 ،ص069؛ رینولدز و دیگران،1391 ،
ص .)76در مرحله نخست معموال از نظام اکثریتی ساده استفاده میشود ،با این حال ،این
امکان وجود دارد که در حوزههای انتخابیه چند نمایندهای در مرحله نخست از نظام رای
دسته جمعی یا نظام رای دسته جمعی حزبی نیز استفاده شود.
چنانچه در مرحله نخست کاندیدا یا حزبی بتواند به اندازه حد نصاب تعیین شده (که
معموال اکثریت مطلق آرای معتبری است که به صندوق ریخته شده) ،رای کسب کند در همان

نظام انتخاباتی و تأثیر آن بر نظام حزبی در ايران

نتواند اکثریت مطلق الویتهای اول را از آن خود نموده باشد کاندیدایی که کمترین الویت

مرحله نخست انتخاب میشود .با این حال ،در صورتی که در مرحله نخست هیچ یک از
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کاندیداها و یا احزاب موفق به کسب رای به اندازه حد نصاب تعیین شده ،نشوند آنگاه مرحله
دوم رایگیری برگزار میشود و پیروز این مرحله به عنوان کاندیدا یا حزب منتخب معرفی
میگردد ).(Amy, 2000, p.75
 .2-9نظامهاي انتخاباتی تناسبی

اصل بنیادین تمامی نظامهای انتخاباتی تناسبی این است که سهم هر حزب از قدرت سیاسی،
بایستی متناسب با سهم آن حزب از آرا باشد .در واقع نظامهای انتخاباتی تناسبی تالش
میکنند مشکل عدم تناسبی را که در نتیجه به کارگیری نظامهای اکثریتی ممکن است ایجاد
شود ،بر طرف کنند ).(Farell, 2011, p.64; Evans, 2009, p.99
نظامهای انتخاباتی تناسبی به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند:

( )1نظام تناسبی لیستی و ( )0نظام تک رای قابل انتقال

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال اول ،شماره اول (پیاپی  ،)1بهار 1931

 .1-2-9نظام تناسبی لیستی

6

نظام انتخاباتی تناسبی لیستی در حوزههای انتخابیه چند نمایندهای کاربرد دارند ).(Farell, ibid
در این نوع نظام انتخاباتی هر حزبی که مایل باشد در انتخابات مشارکت کند میتواند لیستی
متشکل از کاندیداهای خود برای هر حوزه انتخابیه چند نمایندهای ارائه نماید .سپس رای
دهندگان از میان لیستهای ارائه شده توسط احزاب سیاسی دست به گزینش میزنند و
بهترین لیست را انتخاب میکنند .پس از شمارش آرا و مشخص شدن سهم هرحزب از آرا،
کرسیهای پارلمان به تناسب آرایی که هر یک از احزاب کسب کردهاند بین آنها توزیع
میشود ).(Colomer, 2011, p.487
 .2-2-9نظام تک راي قابل انتقال

7

این نظام انتخاباتی در حوزههای انتخابیهای که وسعت آنها بیش از یک است قابلیت کاربرد
دارد (الندل ،1389 ،ص .)54در این نظام هم به مانند نظام انتخاباتی رای بدیل ،رای دهندگان
روی برگههای رای دهی کاندیداهای معرفی شده توسط احزاب سیاسی را به ترتیب الویت
مورد نظر خود رتبه بندی میکنند (رینولدز و دیگران ،1391 ،ص .)88پس از آنکه تعداد کل
رایهای یک حوزه شمارش شد براساس آن ،شاخص یا حد نصاب رایی که برای پیروزی

هر کاندیدا الزم است مشخص میگردد .این شاخص معموال از طریق تقسیم کل آرای یک
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حوزه بر تعداد کرسیهای اختصاص یافته به آن حوزه مشخص میشود که به این شاخص،
«شاخص دروپ» میگویند (البته شاخصهایی دیگری هم به غیر شاخص دروپ وجود
دارد) .هر کاندیدایی که برابر یا باالتر از این شاخص در الویت اول رای دهندگان قرار گرفته
باشد انتخاب خواهد شد .در شمارشهای دوم و بعدی ،آرای مازاد کاندیداهای انتخاب شده،
طبق الویتهای دوم برگههای رای ،بین کاندیداهای باقیمانده توزیع میشود .امّا چنانچه
کاندیدای پیروز آرای مازادی فراتر از شاخص تعیین شده نداشته باشد ،کاندیداهایی که
کمترین میزان آرا را در مجموع آرا کسب کرده است حذف میشود و سپس آرای او در
شمارشهای بعدی به نفع کاندیداهای باقیمانده بر طبق الویتهای دوم و بعدی باز توزیع
میشود .این فرآیند آنقدر ادامه مییابد تا یا تمامی کرسیهای آن حوزه انتخابیه را کاندیداهایی
که به اندازه شاخص تعیین شده رای کسب کردهاند پرکنند و یا تعداد کاندیداهایی که در
شمارش باقی ماندهاند فقط یکی بیشتر از تعداد کرسیهایی باشد که باید پر شوند که در این
حالت تمامی کاندیداهای باقیمانده به غیر از یکی از آنها بدون رسیدن به شاخص انتخاب
میشوند ).(Farell, 2011, pp.199-120

نظامهای انتخاباتی مختلط میکوشند ویژگیهای مثبت نظامهای اکثریتی و تناسبی را با هم
ترکیب کنند ) .(Farell, 2011, p.93در واقع در تمامی انواع نظامهای انتخاباتی مختلط دو نظام
انتخاباتی (اکثریتی و تناسبی) که هر کدام از فرمول متفاوتی برای تبدیل آرا به کرسیها استفاده
میکنند در کنار هم قرار میگیرند ).(Ibid
نظامهای مختلط یا تلفیقی هم دو شکل مختلف دارند:
(الف) نظام انتخاباتی موازی و (ب) نظام انتخاباتی تناسبی مبتنی بر اعضای مختلط

).(Evans, 2009, pp.101-102
 .1-9-9نظام انتخاباتی موازي

8

یکی از انواع نظامهای انتخاباتی مختلط نظام موازی است .در نظام موازی ،تکلیف کرسیهای
پارلمان از طریق دو فرمول مختلف (اکثریتی و تناسبی) مشخص میگردد (رینولدز و دیگران،
 ،1391ص .)122همانطور که از نام این نظام بر میآید ،در نظام موازی این دو فرمول مستقل

نظام انتخاباتی و تأثیر آن بر نظام حزبی در ايران

 .9-9نظامهاي انتخاباتی مختلط يا تلفیقی

از هم و به موازات هم عمل میکنند ،یعنی تکلیف بخش معینی از کرسیهای پارلمان از
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طریق یکی از انواع نظامهای اکثریتی (معموال اکثریتی ساده) مشخص میشود و تکلیف بخش
دیگری از کرسیها پارلمان از طریق یکی از انواع نظامهای تناسبی (معموال تناسبی لیستی).
این دو فرمول تاثیری در نتایج یکدیگر نمیگذارند .بنابراین نتیجه حاصل از یکی از این
فرمولها در توزیع کرسیهای فرمول دیگر اثری ندارد (الندل ،1389 ،ص111؛ گئورگیفا و
سیمون ،در دست انتشار؛

(Farell, 2011, pp.94-95

 .2-9-9نظام تناسبی مبتنی بر اعضاي مختلط

9

نوع دیگر نظامهای انتخاباتی مختلط ،نظام تناسبی مبتنی بر اعضای مختلط است .این نظام هم
مثل نظام موازی از دو جز اکثریتی و تناسبی تشکیل شده است (الندل ،1389 ،ص .)118با
این حال ،در این نظام ،بر خالف نظام انتخاباتی موازی ،این دو جز به طور مستقل و به موازات
هم عمل نمیکنند ،بلکه در این نظام بخش تناسبی نظام تالش میکند تا میزان غیر تناسبی
بودن نتایج بخش اکثریتی نظام را تعدیل کند (رینولدز و دیگران ،1391 ،ص .)99به عنوان
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال اول ،شماره اول (پیاپی  ،)1بهار 1931

مثال چنانچه حزبی  12درصد آرا را در سطح ملی کسب کند امّا در بخش اکثریتی موفق به
کسب کرسی نشود بر اساس بخش تناسبی نظام ،به تناسب آرایی که به دست آورده است
کرسی دریافت میکند ).(Amy, 2000, p.86
 .4-9ساير نظامهاي انتخاباتی

عالوه بر نظامهای انتخاباتی پیش گفته تعداد دیگری نظام انتخاباتی هم وجود دارد که به طور
کامل در هیچ یک از سه نوع نظام انتخاباتی فوق قرار نمیگیرند .در واقع ،این نظامها دارای
ویژگیهای منحصر به فردی هستند که باعث میشود نتوان آنها را در زمره نظامهای اکثریتی،
تناسبی و مختلط جای داد (رینولدز و دیگران ،1391 ،ص .)125از جمله مهمترین این
نظامهای انتخاباتی میتوان به نظام انتخاباتی تک رای غیر قابل انتقال ،نظام انتخاباتی رای
محدود و نظام انتخاباتی مبتنی بر شمارش بوردا اشاره کرد.
 .1-4-9نظام انتخاباتی تک راي غیر قابل انتقال
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این نظام انتخاباتی ،نظامی کاندیدا محور بوده و در آن هر رای دهنده یک حق رای دارد.
بنابراین هر رای دهنده فقط میتواند به یک کاندیدا رای دهد (رینولدز و دیگران،1391 ،

ص .)126با این حال در این نظام انتخاباتی وسعت حوزههای انتخابیه بیش از یک است،
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یعنی از هر حوزه انتخابیه بیش از یک نماینده انتخاب میگردد (الندل ،1389 ،ص.)103
نحوه انتخاب نمایندگان هم بر اساس فرمول اکثریتی ساده صورت میگیرد ،یعنی کاندیداهایی
که در یک حوزه بیش از سایرین رای بیاورند کرسیهای آن حوزه را به خود اختصاص
خواهند داد (رینولدز و دیگران ،1391 ،ص)126
 .2-4-9نظام انتخاباتی راي محدود
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وسعت حوزه انتخابیه در نظام انتخاباتی رای محدود هم بیش از یک است ،یعنی در این نظام
هم حوزههای انتخابیه چند نمایندهای هستند (رینولدز و دیگران ،1391 ،ص128؛ الندل،
 ،1389ص .)132با این حال ،در نظام انتخاباتی رای محدود ،برخالف نظام قبلی ،رای
دهندگان بیش از یک حق رای امّا کمتر از تعداد کاندیداهایی که باید انتخاب شوند دارند.
مثال اگر قرار است از یک حوزه انتخابیه پنج نماینده انتخاب شود ،رای دهندگان آن حوزه
سه یا چهار حق رای دارند .نحوه انتخاب نمایندگان در این نظام تفاوتی با نحوه انتخاب
نمایندگان در نظام تک رای غیر قابل انتقال ندارد و انتخاب نمایندگان بر اساس فرمول اکثریتی

 .9-4-9نظام انتخاباتی مبتنی بر شمارش بوردا
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آخرین و منحصر به فردترین نظام انتخاباتی ،نظام مبتنی بر شمارش بوردا است .این نظام یک
نظام الویت دهی یا یک نظام ترجیحی محسوب میشود ،به این معنا که در این نظام رای
دهندگان به مانند نظام رای بدیل اسامی کاندیداها را به ترتیب الویت مورد نظر خود مرتب
میکنند (رینولدز و دیگران ،1391 ،ص .)129این نظام را میتوان هم در مناطقی که وسعت
حوزههای انتخابیه در آنها یک است و هم در مناطقی که وسعت حوزههای انتخابیه در آنها
بیش از یک است به کار برد ) .(Farell, 2011, p.66تنها کشوری که از این نظام البته به شکل
اصالح شده آن استفاده میکند کشور کوچک نائورو در اقیانوس آرام است.
 .4نظام انتخاباتی در ايران پس از انقالب اسالمی

در این بخش تالش خواهد شد تا بر اساس مطالب پیشگفته نوع نظام انتخاباتی به کار گرفته
شده در انتخابات مجلس شورای اسالمی در سالهای پس از انقالب مشخص گردد .سابقه
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ساده صورت میگیرد (پیشین).

برگزاری نخستین انتخابات مجلس در ایران به سالهای پس از انقالب مشروطه باز میگردد.
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البته بایستی اشاره شود که از آن زمان تا پیش از انقالب اسالمی ،به جز چندین دوره محدود،
انتخابات آزاد و رقابتی وجود نداشت .این امر به ویژه در مورد دورة پهلوی صادق بود .در
این دوره هر چند انتخابات برگزار میشد ،اما این انتخاباتها به هیچ وجه آزاد و رقابتی
نبودند .به طور کلی ،در این دوره به جز چند مجلس شکل گرفته در اوایل مشروطه و نیز
مجالسی که در اوایل دوران سلطنت پهلوی دوم یعنی از سال  1302تا سال  1330شکل
گرفتند ،سایر مجالس کامال مطیع نهاد سلطنت بودند و هر چند در این دوره انتخابات برگزار
میشد اما این امر بیشتر جنبه صوری و غیر آزاد داشت و حتی در مقاطعی تنها افرادی به
عنوان نماینده معرفی میشدند که شاه از پیش آنها را معرفی بود (کواکبیان ،1383،صص-34
37؛ .)Alem, 2009, p.40
با وقوع انقالب اسالمی در سال  1357تحول سیاسی عظیمی در ایران ایجاد شد .در
نتیجه این انقالب نظام دیرپای پادشاهی سرنگون شد و برای نخستین بار در طول تاریخ ایران
و شاید تاریخ دنیای مدرن یک نظام سیاسی که در صدد تلفیق آموزههای دینی و اصول
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال اول ،شماره اول (پیاپی  ،)1بهار 1931

دموکراسی بود ،بر سرکار آمد .این نظام سیاسی جدید «جمهوری اسالمی» نامیده شد .در
واقع ،این انقالب تالش داشت بین مردم ساالری (دموکراسی) و دین ساالری (تئوکراسی)
پیوند برقرار کند ،به همین دلیل نتیجه و برآیند آن یک نظام سیاسی بیبدیل بود .هر چند نظام
سیاسی جدید بر پایه آموزههای دینی بنیان نهاده شده بود اما بنیانگذاران این نظام از همان
ابتدا اعالم نمودند که در نظام سیاسی جدید انتخاب مسئوالن عالی از طریق انتخابات خواهد
بود .به همین دلیل ،در همان سالهای نخست پیروزی انقالب چندین انتخابات و همه پرسی
(رفراندوم) برگزار شد .طبیعی بود که با تاکیدی که نظام سیاسی جدید بر ویژگی مردمی بودن
خود داشت مجلس شورا در این نظام از جایگاه ویژهای برخوردار باشد .به همین دلیل
بالفاصله پس از استقرار نظام جمهوری اسالمی و نیز تصویب قانون اساسی که بخش قابل
توجهی از مفاد آن به مجلس شورا اختصاص یافته بود ،تالشها برای تدوین قانون انتخابات
مجلس ،برگزاری انتخابات ،و تشکیل مجلس شورا آغاز شد ( .)Alem, 2009, p.42در سالهای
پس از پیروزی انقالب اسالمی سه قانون انتخابات به تصویب رسید.
در نخستین قانون انتخابات که در سال  1358توسط شورای انقالب به تصویب رسید،
برگههای رای دهی دارای ساختاری کاندیدا محور بودند .به عبارت دیگر ،بر اساس این قانون،

رای دهندگان موظف بودند در برگههای رای دهیای که در اختیارشان قرار میگرفت صرفا
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نام یک یا چند کاندیدا را بنویسند (سائلی ،1378 ،ص .)072همچنین بر اساس این قانون،
وسعت حوزههای انتخابیه در سطح کشور متفاوت بود .به عبارت دیگر ،از برخی حوزههای
انتخابیه فقط یک نماینده به مجلس شورای اسالمی راه مییافت و بنابراین وسعت این حوزهها
یک بود ،در حالی که از سایر حوزههای انتخابیه بیش از یک نماینده به مجلس راه مییافتند
و از این رو وسعت این دسته از حوزههای انتخابیه بیش از یک بود .در عین حال ،در بین
حوزههای انتخابیه نوع دوم نیز به لحاظ وسعت ،تنوع و تفاوت وجود داشت (سائلی،1378 ،
ص076؛  .)Alem, 2009, p.43از طرف دیگر ،در نخستین قانون انتخابات مجلس شورای
اسالمی در سالهای پس از انقالب ،فرمول انتخاباتی مورد استفاده برای گزینش نمایندگان
یک فرمول اکثریتی میباشد .بر اساس ماده  4قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب
شورای انقالب «انتخابات مجلس مستقیم و عمومی است و انتخابات نمایندگان با رای مخفی
و اکثریت مطلق خواهد بود» .همچنین مطابق ماده  7این قانون« ،انتخاب نمایندگان در مرحله
اول با اکثریت مطلق آرا و در مرحله دوم با اکثریت نسبی خواهد بود» (کواکبیان،1383 ،
ص .)38این امر بدان معنا بود که کاندیداهایی که در دور اول نصف به عالوه یک کل آرای
اول کاندیدایی اکثریت مطلق آرا را کسب نمیکرد یا تعداد کاندیداهایی که اکثریت مطلق آرا
را کسب کرده بودند کمتر از تعداد مورد نیاز بود ،یک مرحله دوم برگزار میشد و در این
مرحله کاندیداهایی که بیش از سایر کاندیداها رای کسب میکردند به مجلس راه مییافتند.
بنابراین در هر دو مرحله فرمول انتخاباتی یک فرمول اکثریتی بود ،یعنی کاندیداهایی به مجلس
راه مییافتند که اکثریت آرا (در مرحله اول اکثریت مطلق آرا و در مرحله دوم اکثریت نسبی
آرا) را از آن خود میساختند.
در نخستین قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی ،حد نصاب مشخصی برای انتخاب
نمایندگان تعیین شده بود .به عبارت دیگر ،کاندیداها برای ورود به مجلس ضرورتاً بایستی
میزان مشخصی رای به دست میآوردند .حد نصاب تعیین شده برای مرحله اول انتخابات،
نصف به عالوه یک کل آرای ماخوذه در هر حوزه انتخابیه بود ،یعنی یک کاندیدا در صورتی
در همان مرحله اول به مجلس را مییافت که موفق به کسب نصف به عالوه یک کل آرای رای
دهندگان حوزه انتخابیه خود میشد .بر اساس اصل  7قانون انتخابات مصوب «1358نمایندگان
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حوزه انتخابیه خود را به دست میآوردند مستقیما به مجلس راه مییافتند .امّا چنانچه در دور

مجلس شورای ملی در مرحله اول با اکثریت مطلق آرا (نصف به عالوه یک کل آرای ماخوذه
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در هر حوزه انتخابیه) انتخاب میشوند» (کواکبیان ،1383 ،ص .)38البته حد نصاب مذکور
مختص مرحله نخست انتخابات بود و در مرحله دوم انتخابات این حد نصاب حذف میشد.
به این معنا که در این مرحله کاندیداها صرفا با کسب آرای بیشتر نسبت به رقبای خود به پارلمان
راه مییافتند .این مسله در قسمت دوم ماده  7مورد تاکید قرار گرفته بود.
به طور کلی ،با توجّه به ویژگیهای فوق میتوان گفت که نظام انتخاباتی مطرح شده
در نخستین قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی یک نظام انتخاباتی دو مرحلهای است که
یکی از انواع نظامهای اکثریتی محسوب میشود.
دومین قانون انتخابات در سال  1360و توسط مجلس شورای اسالمی دوره اول به
تصویب رسید .در دومین قانون انتخابات نیز همانند قانون انتخابات قبلی ،ساختار برگههای رای
دهی کاندیدا محور بود .به عبارت دیگر ،بر اساس این قانون نیز رای دهندگان موظف به نوشتن
نام یک یا چند کاندیدا در برگههای رای دهی بودند (سائلی ،1378 ،ص .)366همچنین در این
قانون مثل قانون انتخابات نخست ،وسعت حوزههای انتخابیه در سطح کشور متنوع بود و
فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال اول ،شماره اول (پیاپی  ،)1بهار 1931

درحالی که از برخی از حوزههای انتخابیه فقط یک نماینده انتخاب میشد و بنابراین وسعت
این حوزهها یک بود ،از سایر حوزههای انتخابیه بیش از یک نماینده انتخاب میشد و از این
رو وسعت آنها بیش از یک بود (سائلی ،1378 ،ص372؛ کواکبیان ،1383 ،ص.)49
در قانون انتخابات مصوب  ،1360فرمول انتخاباتی مورد استفاده برای گزینش نمایندگان
مجلس شورای اسالمی (چه در مرحله اول انتخابات و چه در مرحله دوم) یک فرمول اکثریتی
بود .بر اساس ماده  8قانون انتخابات مصوب « ،1360انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به
کسب اکثریت مطلق آرا و در مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است» .در تاریخ
 9اسفند  1360این ماده به این صورت اصالح شد «انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به
کسب اکثریت حداقل یک سوم کل آرا و در مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی به هر میزان
است» (کواکبیان ،پیشین) .همانگونه که مفاد ماده ( 8چه پیش از اصالح و چه پس از اصالح)
نشان میدهد ،فرمول انتخاباتی مورد استفاده یک فرمول اکثریتی است :یعنی در مرحله اول
کاندیداهایی که اکثریت آرا (ابتدا اکثریت مطلق آرا و پس از اصالح قانون ،اکثریت یک سوم
آرا) را کسب میکردند به مجلس راه مییافتند ،و در مرحله دوم هم کاندیداهایی که اکثریت
نسبی آرا را به دست آورند به عنوان نماینده حوزه انتخابیه خود برگزیده میشدند.

در قانون انتخابات مصوب  1360همچنین حد نصاب مشخصی برای ورود به پارلمان
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در نظر گرفته شده بود (سائلی ،1378 ،ص379؛  .)Alem, 2009, p.10این حد نصاب همانطور
که اشاره شد ،در ابتدا همانند قانون انتخابات اول ،کسب نصف به عالوه یک آرا بود ،یعنی
کاندیداها برای ورود مستقیم به مجلس در مرحله اول نیاز به کسب حداقل نصف به عالوه
یک کل آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه خود داشتند .امّا در تاریخ  9اسفند  1360این حد
نصاب کاهش یافت و به یک سوم کل آرا تغییر نمود .به عبارت دیگر ،کاندیداها برای ورود
مستقیم به مجلس در مرحله نخست انتخابات نیازمند کسب حداقل یک سوم کل آرای حوزه
انتخابیه خود بودند .البته برای مرحله دوم انتخابات حد نصاب مشخصی در نظرگرفته نشده
بود ،یعنی هر کاندیدایی که بیش از سایرین رای به دست میآورد به عنوان نماینده حوزه
انتخابیه خود برگزیده میشد (سائلی ،1378 ،ص382؛ کواکبیان ،1383 ،ص.)50
به طورکلی ،بر اساس ویژگیهای فوق میتوان گفت نظام انتخاباتی برآمده از دومین
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی که در سال  1360به تصویب رسید نیز یک نظام
انتخاباتی دو مرحلهای بود.
سومین قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال  1378و توسط مجلس پنجم
این قانون انتخابات نیز تا حدود زیادی شبیه نظام انتخاباتی برآمده از قوانین انتخابات اول
(مصوب  )1358و دوم (مصوب  )1360بود .در قانون انتخابات سوم نیز برگههای رای دهی
دارای ساختاری کاندیدا محور بودند .در واقع بر اساس این قانون ،رای دهندگان هر حوزه
انتخابیه موظف بودند در برگههای رای دهی که در زمان انتخابات در اختیارشان قرار میگرفت
صرفا به کاندیداها رای بدهند و نه به احزاب سیاسی (کواکبیان ،1383 ،ص .)70همچنین بر
اساس قانون انتخابات سوم ،حوزههای انتخابیه در سطح کشور به لحاظ وسعت دارای تنوع
و تفاوت بودند .به این معنا که به برخی از حوزههای انتخابیه صرفا یک کرسی اختصاص
داده شده بود ،در حالی که وسعت سایر حوزهها بیش از یک بود ،یعنی تعداد کرسیها و
نمایندگان اختصاص یافته به این حوزهها بیشتر از یک بود (شورای نگهبان ،1392 ،ص.)5
در این قانون انتخابات ،فرمول انتخاباتی مورد استفاده برای گزینش نمایندگان مجلس،
همچون فرمول انتخاباتی مورد استفاده در دو قانون انتخابات قبلی ،یک فرمول اکثریتی بود.
بر اساس ماده  8قانون انتخابات مصوب  7آذر «1378انتخابات نماینده در مرحله اول منوط
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به تصویب رسید (شورای نگهبان ،1392 ،ص1؛  .)Alem, 2009, p.14نظام انتخاباتی برآمده از

به کسب اکثریت حداقل یک سوم آرا و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دورهای با
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اکثریت نسبی به هر میزان است» .البته بر اساس تغییری که در تاریخ  13دی  1378در این
ماده ایجاد شد ،کسب حداقل یک سوم آرا در مرحله اول به کسب حداقل یک چهارم آرا
تبدیل گشت .بنابراین فرمول انتخاباتی مورد استفاده در هر دو مرحله انتخابات و نیز
انتخاباتهای میان دورهای یک فرمول اکثریتی بود.
در این قانون انتخابات همچنین حدنصاب مشخصی برای انتخاب نمایندگان تعیین شده
بود ،به این معنا که کاندیداها برای ورود به مجلس ضرورتاً میبایست حداقلی از آرای حوزه
انتخابیه را به خود اختصاص میدادند .البته این حد نصاب مختص مرحله اول انتخابات بود و
در مرحله دوم این حد نصاب حذف میشد .حد نصاب انتخاباتی تعیین شده برای مرحله اول
انتخابات در ابتدا یک سوم کل آرای ماخوذه در هر حوزه انتخابیه بود (یعنی یک کاندیدا صرفا
در صورتی در همان مرحله اول انتخابات به مجلس راه مییافت که حداقل یک سوم کل آرای
رای دهندگان حوزه انتخابیه خود را کسب میکرد) امّا در نتیجه اصالحات صورت گرفته ،این
حد نصاب به یک چهارم کل آرای حوزه انتخابیه کاهش یافت (یعنی یک کاندیدا برای پیروزی
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در انتخابات در همان مرحله نخست ،نیازمند کسب حداقل یک چهارم کل آرای حوزه انتخابیه
خود بود) .البته همانطور که اشاره شد ،در مرحله دوم انتخابات و همچنین در انتخاباتهای میان
دورهای این حد نصاب حذف میشد و کاندیداها صرفا با کسب آرای بیشتر نسبت به رقبای
خود ،به مجلس شورای اسالمی راه پیدا میکردند (شورای نگهبان ،1392 ،ص.)5
با توجّه به ویژگیهای پیشگفته ،میتوان گفت نظام انتخاباتی برآمده از سومین قانون
انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز ،همچون نظام انتخاباتی برآمده از دو قانون انتخابات
قبلی ،یک نظام دو مرحلهای است.
با توجّه به آنچه اشاره شد میتوان گفت در تمامی انتخاباتهای مجلس شورای اسالمی
که در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی برگزار شده از نظام انتخاباتی واحدی استفاده
شده است .به عبارت دیگر ،نظام انتخاباتی برآمده از سه قانون انتخابات تصویب شده در
سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی ،نظام انتخاباتی دو مرحلهای بوده است .در تمامی
این قوانین انتخابات ،سه جزء از چهار جزء نظام انتخاباتی همواره ثابت بوده و تغییری نکرده
است ،و تنها یک جزء دچار تغییر و تحول شده است .سه جزئی که در تمامی قوانین انتخابات
تصویب شده پس از انقالب تغییر نکردهاند عبارت بودهاند از :ساختار برگههای رای دهی،

وسعت حوزههای انتخابیه و فرمول انتخاباتی مورد استفاده .تنها جزئی از نظام انتخاباتی که
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در سه قانون انتخابات مذکور دچار تغییر و تحول شد ،حد نصاب انتخاباتی (یعنی حداقل
آرایی که یک کاندیدا برای ورود به پارلمان ملزم به کسب آن میباشد) ،بوده است .در قانون
انتخابات مصوب  1358این حد نصاب برای مرحله اول انتخابات نصف به عالوه یک آرا
بود ،در دومین قانون انتخابات پس از انقالب ،مصوب  ،1360این حد نصاب تغییر کرد و به
یک سوم کل آرا تقلیل یافت ،در سومین قانون انتخابات ،حد نصاب تعیین شده باز هم کاهش
یافت و به یک چهارم کل آرا رسید.
بنابراین به طور خالصه میتوان گفت نظام انتخاباتی به کار گرفته شده برای برگزاری
انتخابات مجلس شورای اسالمی در سالهای پس از انقالب نظام انتخاباتی دو مرحلهای بوده
است .این نوع نظام انتخاباتی همچنان که اشاره شد ،از جمله نظامهای اکثریتی محسوب میشود.
جمعبندي

همانگونه که در بخش نخست مقاله حاضر بیان شد احزاب سیاسی از جمله مهمترین نهادهای
سیاسی در نظامهای دموکراتیک هستند .با این حال علیرغم اهمیت احزاب سیاسی ،در ایران
شکل نگرفته است .در واقع ،در ایران ما شاهد ضعف احزاب سیاسی و اصوال فقدان احزاب
سیاسی به معنای واقعی هستیم .اشاره شد که این که این ضعف میتواند دالیل متفاوت سیاسی،
روانشناختی ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره داشته باشد .با این حال یکی از عواملی که از نظر
محققین و صاحب نظران مسایل دموکراسی و احزاب سیاسی اهمیت زیادی دارد ،اما در ایران
کمتر به آن توجه شده است ،نوع نظام انتخاباتی به کار رفته برای برگزاری انتخابات مجلس
شورای اسالمی است .به عبارت دیگر ،بر اساس ادبیات موجود و تحقیقات صورت گرفته در
این زمینه میتوان نظام انتخاباتی را یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده این وضعیت دانست.
یکی از محققینی که در این رابطه تحقیقات گستردهای صورت داده است دیوید فارل میباشد.
فارل در کتاب «نظامهای انتخاباتی» ،نظامهای انتخاباتی را به طور کلی به دو دسته تقسیم میکند:
(الف) نظامهای انتخاباتی کاندیدا محور( ،ب) نظامهای انتخاباتی حزب محور
به اعتقاد فارل هر کدام از این نظامهای انتخاباتی تأثیر و پیامدهای متفاوتی برای ضعف
یا قوت و یا اصوالً وجود یا عدم احزاب سیاسی در یک کشور خواهد داشت .به بیان فارل
در کشورهایی که از نظامهای دسته اول ،یعنی نظامهای انتخاباتی کاندیدا محور ،استفاده
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گونهای که نمیتوانند در عرصه سیاسی نقش چندانی ایفا کنند .دلیل این مسئله آن است که
در این نوع از نظامهای انتخاباتی ،فعالیت در قالب احزاب سیاسی برای بازیگران سیاسی
هزینه برتر و کم سودتر از فعالیت به شکل مستقل است ،بنابراین بازیگران سیاسی تمایل و
رغبتی برای فعالیت در قالب احزاب سیاسی ندارند و این مسئله باعث تضعیف و یا عدم
شکلگیری احزاب سیاسی خواهد شد .در مقابل ،در کشورهایی که از نظامهای انتخاباتی
دسته دوم ،یعنی نظامهای انتخاباتی حزب محور ،استفاده میکنند احزاب سیاسی تقویت
خواهند شد و نقش آنها در عرصه سیاسی افزایش خواهد یافت .دلیل این امر آن است که
در این نوع از نظامهای انتخاباتی ،فعالیت در قالب احزاب سیاسی برای بازیگران سیاسی
پرسودتر و کم هزینهتر از فعالیت در خارج چارچوب و قالب احزاب سیاسی میباشد.
بنابراین ،بازیگران سیاسی فعال در این کشورها انگیزه و تمایل زیادی برای تأسیس احزاب
سیاسی و فعالیت در قالب آنها دارند و این مسئله در نهایت باعث تقویت و ارتقای جایگاه
و نقش احزاب سیاسی در عرصه سیاسی خواهد شد .فارل بیان میکند که تحقیقات صورت
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گرفته در این زمینه نیز صحت مدعای فوق را اثبات میکنند و نتایج این تحقیقات حاکی از
توانمندی و قدرت باالی احزاب سیاسی در کشورهایی که از نظامهای انتخاباتی حزب محور
استفاده میکنند و ناکارآمدی و ضعف احزاب سیاسی در کشورهایی است که از نظامهای
انتخاباتی کاندیدا محور بهره میبرند ،است ) .(Farell, 2011, pp.156-178به همین دلیل دیوید
فارل به طراحان نظامهای انتخاباتی (بویژه در کشورهای در حال توسعه) توصیه میکند که
در زمان طراحی نظام انتخاباتی کشور خود ،به مسئله کاندیدا محور یا حزب محور بودن نظام
انتخاباتی توجه ویژهای داشته باشند ).(Farell, 2011, p.180
همچنین پیپا نوریس در کتاب «مهندسی انتخاباتی» با مطالعه نوع نظام انتخاباتی و نظام
حزبی در تعداد زیادی از کشورهای جهان به این نتیجه میرسد که ارتباطی تنگاتنگ بین
نوع نظام انتخاباتی به کار رفته در یک کشور و وضعیت احزاب سیاسی در آن کشور وجود
دارد .به اعتقاد او در کشورهایی که از نظامهای انتخاباتی اکثریتی که کاندیدا محور هستند
استفاده میکنند هم تعداد احزاب سیاسی کمتر است و هم احزاب ضعیفتر و نقش آنها
کم رنگتر است .بر عکس ،در کشورهایی که از نظامهای انتخاباتی تناسبی که حزب محور
هستند استفاده میکنند هم تعداد احزاب سیاسی بیشتر است و هم احزاب قدرتمندتر و

کارآمدتر ) .(Norris, 2004, pp.100-107نوریس همچنین عنوان میکند در کشورهایی که
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دارای نظام انتخاباتی اکثریتی بودهاند ولی آن را به یک نظام تناسبی تغییر دادهاند ،شاهد
شکلگیری احزاب سیاسی قدرتمند بودهایم.(Norris, 2004, p.108) .
در ایران نیز همانطور که در قسمت قبلی اشاره شد ،نظام انتخاباتی دو مرحلهای که
در سالهای پس از انقالب اسالمی برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی به کار
گرفته شد ،یکی از مهمترین اشکال نظامهای کاندیدا محور محسوب میشود .بنابراین
میتوان یکی از مهمترین دالیل ضعف یا فقدان احزاب سیاسی کارآمد در ساختار سیاسی
ایران را نظام انتخاباتی به کار گرفته شده در سالهای پس از انقالب (یعنی نظام انتخاباتی
دو مرحلهای) دانست.
بنابراین ،بر اساس ادبیات موجود در رابطه با پیوند نظامهای انتخاباتی و نظامهای حزبی
میتوان گفت نظام انتخاباتی دو مرحلهای یکی از مهمترین موانع شکلگیری احزاب قدرتمند
و کارآمد در ایران بوده است .از این رو ،با تغییر نظام انتخاباتی موجود و انتخاب یک نظام
انتخاباتی حزب محور میتوان تا حد زیادی زمینه را برای ظهور احزاب قدرتمند و پویا فراهم
نمود .البته این بدان معنا نیست که نظام انتخاباتی تنها عامل اثرگذار بر وضعیت نظام حزبی
فعلی احزاب سیاسی در ایران است .در واقع نظام انتخاباتی مناسب شرط الزم و نه کافی برای
ظهور احزاب سیاسی و نظام حزبی قدرتمند است.
يادداشتها
1 First- past- the- post
2 Block Vote
3 Party Block Vote
4 Alternative vote
)5 Two round system
6 List proportional System
7 Single transferable vote System
8 parallel System
9 Mixed member Proportional
10 Single non- transferable vote
11 Limited vote
12 Borda Count System
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