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مقدمه

 اسالمی،) هادولت و جوامع بیشتر دغدغة ،برابرخواهی و برابری اجتماعی، عدالت ها،فرصت بهینة توزیع حداقل یا برابر توزیع

 بعضی برابری، نوعی کردنپیاده و تحقق تایراس در جوامع، از هریک .است بوده...( و دموکراسی سوسیال سوسیالیستی،

 فصل ،برابرخواهی درواقع،. اندپرداخته آن با سازگار اجتماعی ساماندهی به و اندکرده گذاریسرمایه را خود انرژی و منابع

 ةهم و اندخواسته را چیزی برابری نحویبه جوامع، این ةهم .است بوده اخالقی رویکردهای با مکاتب تمامی مشترک

 و کردنعملیاتی درجهت گام اولین عنوانبه ،«چیزی؟ چه برای» سؤال طرح. اندداده سامان زمینه آن در را شانهایمتصمی

 برابری حقوق، برابری اولیه، امکانات توزیع در برابری است؛ بوده جذاب و مفهومی بیشتر ،فاضله ةمدین این عینی سازیمدل

 جامعه راهنمای اصول ، ...و فرصت برابری درآمد، برابری رفاه، برابری دستاوردها، برابری مدنی، هایآزادی از برخورداری در

 افراد نابرابری نیز کلیدی سؤال این طرح خاستگاه. است بوده برابری اتوپیای از عینی مدل طراحی چگونگی در ریزانبرنامه و

 هایصورتبه مردم دموکراتیک، هاینظام در. است فمختل جوامع در اجتماعی هایموقعیت و هاموهبت از برخورداری در

 در منتخب، نهادهای ةوسیلبه سازیتصمیم و گیریتصمیم انتخاباتی، هایفرایند انتخابات، طریق از مستقیم غیر و مستقیم

 تأثیر د،گیر صورت جامعه در باید که هاییاقدام و خود سرنوشت بر و دارند دخالت قوانین تصویب و حکومتی هایتصمیم

 جهان کشورهای اغلب در امروزه که است قانونگذاری مجالس ،مقصود این به نیل برای اساسی نهادهای از یکی. گذارندمی

. ببرند پیش را جامعه اهداف قوانین، تصویب با و یابند حضور آن در عامه نمایندگی به منتخب افراد تا است شده تأسیس

 و دولتی نهادهای تشکیل و مدنی الگوهای کردننهادینه برای امروزی ةشدمتحول دنیای در جهان کشورهای از بسیاری

 کار ةسرلوح را ملی منافع و ملی ساختارهای با متناسب و سالم و آزاد انتخابات برگزاری مردم، مستقیم نظر و رأی با مردمی

 سطح به اندتوانسته متعدد هایهتجرب کسب با متمادی سالیان در ،مردمی فرایند این دقیق اجرای برای و اندداده قرار خود

 مجلس کارکردهای ایران اسالمی جمهوری در(. 25: 1386 اردکانی، مالحسینی) یابند دسترسی نوین هایروش از باالیی

 هب دادناهمیت. 3 و کشور برای گیریتصمیم در بیشتر افراد مشارکت. 2 ،حاکم قدرت محدودکردن و کنترل. 1 :از اندعبارت

 نباید زمانی هیچ در کشور» که است کرده اعالم و دهکر تأکید پارلمان وجود بر اساسی قانون ،رواین از. سیاست در مردم نظر

 یا ،2«باشد امور رأس در باید مجلس: »نظام بنیانگذاران گفتة به بنا مقننه قوة حاکم، قوای میان در و 1«باشد مجلس بدون

 عالوه. است برخوردار بسزایی اهمیت از «باشند آن( تابع) تبع باید قوا تمام که است یمرکز تنها ،اسالمی شورای مجلس»

 که است شده اشاره مقننه قوة به بار 131 از بیش که دهدمی نشان آن اصالحات و ایران اساسی قانون اجمالی بررسی ،براین

 مستقیم رأی طریق از آن نمایندگان که -نهاد این اصلی ةیفوظ. دارد ایران اسالمی جمهوری در قوه این جایگاه از نشان

 رشد برای بسترسازی و جامعه سطح در فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، قوانین ةعادالن وضع -ندشومی انتخاب ملت

 صورتبه ردمم ةهم مشارکت دارد، اهمیت آنچه اما ،است متفاوت پارلمان هر در حاضر نمایندگان تعداد. است کشور ترقی و

 هر بر حاکم خاص قوانین و کشور هر وسعت و جمعیت تعداد به توجه با که است قانونی مرجع این به دادنشکل در عادالنه

 هم مجلس، هایکرسی به دسترسی در برابری ،بین این در. است متفاوت پارلمان هر در حاضر نمایندگان تعداد سرزمین،

 دارد سیارب اهمیت ،نمایندگان خود برای هم و کنندمی شرکت گیریرأی در سرزمین یک مختلف مناطق از که مردمی برای

 و باشد کشور در زبانی و فرهنگی قومی، تکثر از نماییتمام ةمجموع قانونگذار، ةقو عنوانبه مجلس که رودمی انتظار و

 که کشوری عنوانبه -ایران در موضوع این اهمیت. آورد فراهم نمایندگان و مردم ةهم برای را برابر هایفرصت به دسترسی

 این .است نامتعادل ایران سرزمینی ةپهن در جمعیت پخش الگوی زیرا ؛است دوچندان -دارد انسانی و طبیعی هایگسیختگی

                                                                                                                                                                          
 قبل دورة پایان از پیش باید اسالمی، شورای مجلس دورة هر انتخابات که است شده تأکید اساسی قانون اصل همان در نباشد، لسمج بدون کشور اینکه برای: 63 اصل. 1

 .شود برگزار
 .زمینه این در( ره) خمینی امام بیانات: ک.ر. 2
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 فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، هایفرصت نامتعادل پخش و زیستی بنیادهای نامتعادل پخش عامل دو از متأثر امر

 و جبری ،زیستی بنیادهای پخش الگوی آنکه حال. اندداده افزایش کشور در را تمرکزگرایی بلندمدت در دو،این که است

 هایطرح و هاسیاست نبود و گذشته دهة چند در دولتی هایبرنامه و هاسیاست زاییدة ،جبری غیر ،هافرصت پخش الگوی

 تنوع این گاهی که است برخوردار زبانی و مذهبی ،قومی تنوع یک از ایران(. 137: 1381 نیا،حافظ) است سرزمین آمایش

 برای هاظرفیت ترینمناسب از یکی. است کرده مواجه بحران با را کشور و شده مرکزگریز نیروهای تقویت سبب

 حفظ و کمشتر سیاسی ةاندیش و آرمان یک سوی به ها آن هدایت و جذب و مختلف افکار و اقوام بین بیشتر اعتمادسازی

 تجمع. است عادالنه قوانین وضع ،آن هدف ترین مهم که نهادی. است کشور در قانونگذاری نهاد وجود کشور، تمامیت

 مشارکت از متناسب الگوی یک مذهب، و زبان ،قومیت به توجه بدون ،برابر صورتبه کشور سراسر از ملت نمایندگان

 و وفاق وحدت، و نهدمی تأثیر مرکزگرا نیروهای تقویت بر بلندمدت در رام این .گذاردمی نمایش به را ملت تمام سیاسی

 این به پاسخگویی پژوهش، این اصلی هدف ،رواین از. آوردمی همراهبه را فضایی -سیاسی یکپارچگی و ملی وفاداری

 برای اسالمی رایشو مجلس هایکرسی به دستیابی برای برابر فرصتی ایران، اسالمی جمهوری در آیا. 1: ستهاپرسش

 چه آن اصلی علل مناسب، دسترسی نبود صورت در. 2 دارد؟ وجود سرزمین وسعت و جمعیت پراکندگی به توجه با مردم ةهم

 است؟ بوده

 

 نظرینیمبا

 آنجاکه از. هستند زیربنا منزلةبه اند،شده سازماندهی دموکراسی جوامع همة ساختن برای که یهایروش تمامی و انتخابات

 طوربه اجتماعی و سیاسی جغرافیای بر آیند،درمی نمایشبه دولت شکل در مردم آن، طریق از که کنندمی تولید زارهاییاب

 سیاسی، جغرافیای هایشاخه از یکی عنوانبه ،انتخابات جغرافیای(. 154: 1389 بالکسل،) ندگذارمی تأثیر اساسی

 و جغرافیایی هایمحدوده این. داندمی نمایندگان انتخابات برای بستری را ملی و ایمنطقه محلی، جغرافیای هایمحدوده

 آنچه. است انتخابات جغرافیای در توجه مورد اصلی نکات از مردم، رأی رفتار همچون دموکراسی هب طومرب هایشناسه

 رگذارییثتأ به اتانتخاب جغرافیای در که است آن محیطی آفرینینقش سازد،می مجاز جغرافیا در را دموکراسی بحث

 به که یابدمی ارتباط سیاسی جغرافیای مباحث با روآن از ،انتخابات و دموکراسی. شودمی مربوط محیط و انسان متقابل

 از ناشی ،مثلث این ناپذیریجدایی اصل. است مربوط سرزمین و حکومت ملت، ةپدید یا عنصر سه ناپذیرجدایی اصل

 برای وسیله بهترین ،انتخابات و دموکراسی ،دیگر عبارتبه. کندمی منتقل حکومت به را ملت ةاراد که است ایرابطه

 نوع ترینجغرافیایی ،دموکراسی ،اساسبراین. است سرزمین ةادار در حکومت ةشیو بر ملت ةاراد رگذارییثتأ کردنعملی

 (.110: 1387 شوشتری، و پیشگاهی) شودمی شمرده حکومت

 جامعه که کندمی خاطرنشان اول برداشت. دارد رواج ،فرصت برابری از برداشت دو ،غربی ایهدموکراسی در امروزه

 هایموقعیت به رسیدن برای که افرادی میان در -1بازی ةعرص کردنهمسطح راستای در ،دارد توان در هرچه باید

 ایگونهبه تکوینشان دوران در افراد رایب را بازی ةعرص ،کلی طوربه یا بندد کاربه -کنندمی رقابت یکدیگر با اجتماعی

 اجتماعی هایموقعیت کسب برای رقابت نامزد و برخوردارند درخوری هایدینتوانم از که افرادی تمامی که سازد برابر

 کسب برای رقابت در که کندمی بیان -نامیم می 2تبعیض نبود اصل را آن که -دوم برداشت. دربرگیرد را اند،شده

 بحث مورد اجتماعی موقعیت وظایف انجام برای مقتضی هایویژگی از که افرادی تمامی اجتماعی، یهاموقعیت

 براساس یدبا فقط ،افراد سوی از هاموقعیت این تصرف و گیرند قرار شرایط واجد نامزدهای فهرست در دبای ،ندبرخوردار

                                                                                                                                                                          
1. Level the playing field:           های برابر داشته باشنددر جامعه است که در آن، تمامی افراد، فرصت ایجاد موقعیتی ،کردن عرصة بازیمنظور از همسطح.  

. 

2. Nondiscrimination principle  



 1394بهار،1شمارة،47دورةانسانی،جغرافیایهایپژوهش 4

 بازی ةعرص و گیرد قرار اولویت در تبعیض نبود اصل باید ،انتخاباتی هر در(. 18: 1381 جان،) باشد مقتضی صفات آن

 هر در رویدادها ترین مهم از یکی ،آن هب طومرب فرایندهای و انتخابات امروزه .باشد مساوی دهندگانرأی و نامزدها برای

 :از بارتندع آن دالیل ترین مهم گفت توانمی که دشومی افزوده آن اهمیت بر روزروزبه و شودمی محسوب کشور

 که معنا این به. است آن ارزشمندی همان ،سیاسی نظام یک مشروعیت :نظاممشروعیتضامن،انتخابات(الف

 تا که دارد بستگی مسئله این به سیاسی نظام یک مشروعیت(. 29: 1369 اندروینست،) است عمومی ةاراد مبین ،نظام آن

 (.410: 1364 عاملی،) است عمومی ارادة مبین حد چه

ب  اجرای مستقیم، غیر دموکراسی اجرای با ملت :ملیحاکمیتاعمالوسرنوشتتعیینحقت،انتخابا(

 را حاکمیت خود نه کند،می واگذار خود نمایندگان به انتخابات طریق از سرنوشت، تعیین حق به توجه با را خود حاکمیت

 (.70: 1380 ،مؤتمنی طباطبائی)

 و عملی مشارکت خویش، سیاسی و اجتماعی سرنوشت بر ممرد حاکمیت حق نیز ایران اسالمی جمهوری در

 تعیین حق به صراحتبه 56 اصل در ،جامعه مردم زندگی منشور عنوانبه اساسی قانون و کندمی ایجاب را آنان جانبة همه

 .(56 صلا ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون) است کرده مشخص را آن اعمال هایروش و کرده اشاره سرنوشت



ایرانوجهاندرمجلسةتاریخچ

 که -آتن شهروندان. یافت گسترش دیگر کشورهای به غربی هایدولت از که است ایپدیده امروزی، معنای به مجلس

 ابتدایی دموکراسی یک از -نداشتند جایی آن در بردگان و عادی مردم و ندبود شهر آن زادگاناصیل و بزرگان شامل فقط

 هایتصمیم همة مجلس، این در. شودمی برده نام «مستقیم دموکراسی» نام با آن از که بودند برخوردار( مردمی دولت)

 اتخاذ لشکر امرای و فرمانروایان بر نظارت و خارجی سیاست بر نظارت قانونگذاری، ویژههب آتن، ادارة چگونگی دربارة مهم

 شهروندان میان از آن، اعضای که داشت وجود «سنا» نام به یمجلس نیز روم امپراتوری در(. 15: 1376 عالم،) شدمی

 آن نهادهای و دموکراسی با که است کشوری ترینقدیمی انگلیس روم، و یونان از پس. شدندمی انتخاب زمین صاحب

 در و یمیالد 1215 سال در بار اولین برای( پارلمان شکل به) جدید عصر در مجلس(. 91-89: 1372 زاده،نقیب) شد آشنا

 ویژههب ،کشورها از بسیاری اینکه با(. 124: 1366 موروا، آندره) گرفت شکل انگلیس کشور در «کبیر منشور» البق

 رأی با انتخابات و پارلمان ،داشتند را شورا و مجلس تشکیل ةسابق خود تاریخ در ایران، همچنین و اسالمی کشورهای

 شاخص» مثابهبه بیستم، قرن اواسط تا ،کشور این استعمارگری و رتیابرقد دلیل به گرفت، شکل انگلیس در که منفی

. کشورهاست این از یکی نیز ایران که یافت گسترش و رسوخ نیز دیگر کشورهای در «مردم حاکمیت حق و دموکراسی

 :اشتد وجود ایران در مجلس سه ،اشکانیان ةدور در ایران، سرزمین نشیب و پرفراز تاریخ در که است ذکر شایان

 ؛کردندمی شرکت آن در شاهی ةخانواد انمرد که خانوادگی شورای یا شاهی مجلس .1

 ؛شدمی تشکیل پارت قوم بلندپایة مغان و مجرب و پیر مردان از که( سنا) سفیدانریش شورای یا بزرگان مجلس .2

 1.شدمی برگزیده مجلس این طریق از شاه و بود باال مجلس دو از ترکیبی که مهستان مجلس .3

 و جنگ اعالن شاهزادگان، میان از پادشاه جانشین انتخاب. بود پادشاه کردنانتخابی ،مهستان مجلس ةمصوب اولین

 طول در 2.بود مهستان اختیارات جمله از... و طوالنی بیماری ،شدندیوانه درصورت شاه عزل نیرو، بسیج صلح، پیشنهاد

 مجلس» تشکیل فرمان صدور و شاهمظفرالدین موافقت با درنهایت،. کنیممی برخورد مواردی چنین با کمتر ،ایران تاریخ

                                                                                                                                                                          
 .است سنا و نمایندگان      مجلس  دو ترکیب که کنگره و سنا مجلس نمایندگان، مجلس: شودمی مشاهده نیز آمریکا در اکنون رویه این. 1
 www.iranianshistoryonthisday.com: زادهکیهانی انوشیروان از نقل. 2
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 قاجار سلطنت پایان تا تشکیل بدو از مجلس این. شد تشکیل 1285 سال در ملی شورای مجلس اولین ،«ملی شورای

 در پهلوی هشا دو سالة 53 حکومت دوران در(. 4: 1375 اتحادیه،) بود برقرار سال هفت فقط سال، 17 در( ق.  ـه 1342)

 رمضانی) آمد وجودبه نیز سنا و مؤسسان مجلس دو آن، بر عالوه و شد تشکیل ملی شورای مجلس 18 ،عوجمدرم ایران،

 شورای مجلس» تنها پیشین، رژیم مجلس سه بین از ،57 بهمن 22 در اسالمی انقالب پیروزی با(. 48: 1387 خردمردی،

 اساسی قانون در «اسالمی شورای مجلس» به نام تغییر با ملت، ةاراد نماد و مشروطه نهضت میراث عنوانبه «ملی

 . است شده تشکیل اسالمی شورای مجلس دوره هشت تاکنون و شد پذیرفته ایران اسالمی جمهوری

 

انتخاباتفضاییسازمان

 دموکراتیک جوامع در عمومی وظایف ترین مهم از یکی شود،می مدیریت مناسبی طورهب و خوبیبه انتخابات اینکه تضمین

 ابزار نیز و انتخابات برگزاری برای روشنی قوانین که کنند تضمین تا کنندمی سعی انتخاباتی شکل هر با کشورها. است

 ساده بسیار دائمی اجتماعی هایتغییر میان در شدنپنهان زیرا ؛است مشکل بسیار کار این. دارند آن اجرای برای مناسبی

 که است سیستمی بخشیدنتحقق و ساختن کشورها، از بسیاری در انتخابات هدف .باالست بسیار هااشتباه بهای اما است،

 پیروی رأی یک فرد، یک اصل از و است برابر بقیه با آن ارزش که دارد مجزا رأی یک بزرگسال ةدهندرأی هر ،آن در

 . باشد افراد از مشابهی تعداد ةدربرگیرند        تقریبا  که باشد شده ترسیم طوری باید انتخاباتی ةحوز مرزهای عالوههب. کندمی

 

یاتانتخابهایحوزهتعیینمعیارهای

 قلمروهای در که مردمی نمایندگان سوی از که هستند فضا اداری تقسیمات ،(Constituency) انتخاباتی هایحوزه

 این در شدهانتخاب نمایندگان. دانشده طراحی انتخاباتی مقاصد برای ،کنند می زندگی دموکراتیک کشورهای محدود

 کنند می منعکس نیز را انتخاباتی های حوزه قلمرو به مربوط تقسیمات بلکه دارند، را مردم نمایندگی تنها نه هاحوزه

 و کشور مختلف مناطق جغرافیایی های تفاوت انعکاس برای ،انتخاباتی های حوزه وجود ،درواقع(. 517: 2000 ،سینگ پال)

 (.110: 1997 کاتز،) است ضروری و الزم ،مناطق های تفاوت به توجه با انتخابات ةنتیج ترشدنمتناسب چههر

. است جمعیتی معیارهای اند،پذیرفته را آن کشورها اغلب که یمعیارهای ترین مهم از یکی: جمعیتی معیارهای (الف

 آمده انتخاباتی قوانین در صراحت به اغلب که -جمعیت میزان برحسب اتیانتخاب هایحوزه معیار، این براساس

 . است شده پذیرفته اتیانتخاب هایحوزه تعیین برای معیار همین نیز ایران در. شودمی تعیین -است

 هایهمطالب پاسخگوی جمعیتی معیارهای ،دالیلی به که کشورها از بعضی در: جغرافیایی مرز به مربوط معیارهای( ب

 اداری مرزهای برحسب یا... و هاکوهرشته رودخانه، نظیر طبیعی مرزهای برحسب تخاباتیان هایحوزه ،نیست مردم

 .شودمی مشخص موجود

 هایحوزه ،جغرافیایی پراکندگی چون عواملی براساس کشورها از بعضی: جغرافیایی ةانداز و شکل به مربوط معیارهای( پ

 جمعیت پراکندگی که -کانادا و استرالیا نظیر وسیعی هایسرزمین در معیارها این از. کنندمی تعیین را خود باتیانتخا

 .شودمی استفاده -نددار متعدد جزایر که یهایسرزمین یا است مشهود ها آن در

 براساس را خود اتیانتخاب هایحوزه کشورها از بعضی: نفعذی هایجمعیت برحسب اتیانتخاب هایحوزه تعیین( ت

 شامل ،منافع اشتراک این است ممکن. کنندمی مشخص -نددار مشترکی منافع که - ...و زبانی نژادی، هایجمعیت

 مشترک اقتصادی و اجتماعی موقعیت یا مشترک زبان یا مذهب مشترک، فرهنگ یا تاریخ قومی، و نژادی ةپیشین

 .شودمی اعمال مذهبی هایاقلیت درمورد مالک این ،ایران در. باشد
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 را آن خود خاص شرایط دلیلبه استثنایی، طوربه کشورها که دارد وجود هم دیگری یارهایمع: استثنایی معیارهای( ث

 (. 150: 1381 دهکردی، و پدرام) گزینندبرمی

 

آمریکادرانتخاباتیهایحوزهوانتخابات

       لزوما  تناسب، کسب اظلحبه اما است، کرده وضع ایقدرتمندانه بسیار قوانین        احتماال  متحده ایاالت کشورها، ةهم میان در

 انتخاباتی، ةناحی هر در و انتخابات هر در دادنرأی شرایط واجد افراد تعداد به ،کشور این در. است نبوده ها آن ترینموفق

 میزان از بیشتر یا کمتر ایناحیه هیچ جمعیت که شود حاصل اطمینان تا دشومی توجه سرشماری هر از بعد منظم، طوربه

 اینکه مانند -کوچک هایانحراف حتی قانونی، غیر موارد ،آمریکا متحدة ایاالت عالی دیوان. است دهنبو شدهمشخص

 وجه ،تقسیم اصول در هاایالت اغلب. کندمی مشخص را -ندارند وجود ناحیه هر در کنندگانانتخاب از مشخصی تعداد

(.158 :1389 بالکسل،) اندآماده مؤثر نمایندگی یقعال در محدود انحراف از باالتری ةدرج تحمل برای اما ند،دار مشترک



هاکرسیواتیانتخابةحوز:هندپارلمان

 رهبری مانند ،مجلس این دانانحقوق و وکال انتخاب برای نمایندگان مجلس انتخابات رهبری هند، وسعت به توجه با

 مختلف مناطق در گیریرأی مقر 800،000 در دهندهأیر هفتصدمیلیون از بیش. است جهان در رخداد ترینبزرگ ،کردن

 با جزایر و راجستان خشک هایبیابان و هیمالیا ازبرفپوشیده هایکوه مانند سخت گاهی و گوناگون وهواییآب شرایط با

 .است شده تقسیم پارلمانی اتیانتخاب ةحوز 543 به انتخابات، این انجام برای هند. اندشده گسترده جمعیت محدود تعداد

 حدود تعیین کمیسیون نام به کمیسیونی. دارند «سابالوک» یا نمایندگان مجلس در نماینده یک هاحوزه این از یکهر

 نظر از مساوی طوربه ایالتی مرزهای هایمحدودیت به توجه با را انتخاباتی ةحوز هر ترکیب و میزان است کرده سعی

 برای مرزها ةدوبار ترسیم با ،ایالتی مجالس یا پارلمان انتخاباتی هایوزهح حدود تعیین. کند تعیین جمعیت و وسعت

 نظر از همچنین و ندانزدیک یکدیگر به امکانات و کارکرد نظر از ،حد چه تا انتخاباتی هایحوزه اینکه از اطمینان حصول

 مرزهای جمعیتی، آمارگیری سبراسا باریک سال 10 هر ،هند در. است گرفته انجام دارند، قرار سطح یک در جمعیت

 رئیس سوی از ،حدود تعیین کمیسیون یک قانون، طریق از ،انتخابات هر برای. شوندمی بازبینی انتخاباتی هایحوزه

 شودمی تشکیل و انتخاب ایالتی عالی دادگاه یا کشور عالی دیوان طرف از قضاوت ةسابق با قاضی دو و انتخابات ةکمیت

 امکان حد تا و مختلف پارامترهای نیز کشور مختلف مناطق به نمایندگان تخصیص در(. 147 -146: 1388 پژوه،گلشن)

 اعمال و ملت ةاراد بخشتجلی درواقع انتخاباتی، نظام بر مبتنی سیاسی رژیم ،بنابراین ؛شودمی گرفته درنظر ایعادالنه

 گیریتصمیم و سیاست ثقل مرکز ،پارلمان د،شونمی اداره دموکراسی اصول با که یکشورهای در و است ملی حاکمیت

 است سیستمی کاربری و تعبیه کشورها بیشتر در انتخابات از هدف(. 63: 1376 بابامرادی،) است مملکتی مسائل درمورد

 رأی یک ،فرد یک اصل با انطباق در که باشد داشته دیگران های رأی با برابر وزن با رأی یک بالغ فرد هر ،آن در که

 .(119-118: 2006 بالکسل،) است



پژوهشروش

 و ترسیمی ای،کتابخانه مختلف های روش از ،اهداف به دستیابی برای و است تحلیلی -توصیفی ،پژوهش این روش

 سرشماری نتایج نبودندسترس در دلیل به) 1385 سال سرشماری نتایج بر تأکید با Excel و  ArcGIS 9.2افزارهای نرم

 پژوهش، هایپرسش به پاسخگویی برای همچنین. است شده گرفته بهره اسالمی شورای مجلس ةآمارنام و( 1390 سال
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 چگونگی تحلیل منظوربه. است شده استفاده ترکیبی یا جداگانه صورتبه ،کیفی و کمی تحلیل و تجزیه هایروش از

 از ،هستند استان با برابر که انتخاباتی هایحوزهکالن در کشور سطح در اسالمی شورای مجلس هایکرسی پراکندگی

 نسبت نمایندگان، به جمعیت نسبت وسعت، نمایندگان، تعداد ،اتیانتخاب هایحوزه تعداد جمعیت، نظیر هاییشاخص

 در اسالمی شورای مجلس انتخابات ةدور نهمین آمارهای) است شده استفاده نمیانگی از فاصله و نمایندگان به وسعت

 نزدیکی میزان و کشور یهااستان بین در موجود شکاف ترروشن بیان منظوربه همچنین .(است شده بررسی 1390 سال

 و جمعیت به توجه با ،مجلس هایکرسی از برخورداری نظر از انتخاباتی هایحوزه ،مطلوب موقعیت از ها آن دوری یا

 حالت بهترین تعیین برای .اندشده بندیگروه ضعیف خیلی و ضعیف متوسط، خوب، خوب، بسیار طیف پنج در ،وسعتشان

. شد استفاده مساحت و جمعیت شاخص دو مربع مجموع ةمحاسب روش از ،هااستان از هریک برای بهینه ةنقط به نسبت

 اینکه نخست: گرفتیم بهره پژوهش این در پایه شاخص عنوانبه جمعیتی شاخص از ،دلیل دو به که است ذکر شایان

 کشورها ربیشت در و است جمعیتی شاخص ،مرزها این اصالح و اتیانتخاب های حوزه ةمحدود ترسیم برای یارمع ترینرایج

 بیشترین نیز ما کشور در اینکه دوم. باشند مساوی جمعیتی لحاظبه باید اتیانتخاب های حوزه که است این بر اصل نیز

 اشوریک طرح در آن مصداق کهطوریهب .است اتیانتخاب ایه حوزه تعداد ایاندازه تا و جمعیت فاکتور بر قانون تأکید

 های پژوهش مرکز تحقیقات گزارش» و «هاآن نمایندگان تعداد و اسالمی شورای مجلس اتیانتخاب های حوزه اصالح»

 شاخص که است روشن -است نمایندگان تعداد و اتیانتخاب های حوزه ارتقای برای که -«20/04/1391 خیرتا در مجلس

 از دیگر های مؤلفه به فضایی، عدالت به توجه ضرورت دلیل به ،پژوهش این در اما ،است گرفته قرار عمل مبنای معیتیج

 .است گرفته قرار نظر مد نیز اتیانتخاب های حوزه وسعت و شده توجه جغرافیایی ابعاد جمله

 

پژوهشهاییافته

 بابامرادی،) یندگومی نمایندگی جغرافیای را نماینده ینتعی برای سیاسی انتخاباتی هایحوزه به ملی سرزمین تقسیم

 را هاآن دولت دیگر بعضی در و سازندمی معین مستقل مأموران را انتخاباتی هایحوزه ممالک، از بعضی در .(53: 1376

 مجدد توزیع اصول گاه و شوندمی مجدد توزیع مستمر طوربه انتخاباتی هایحوزه ،کشورها بعضی در. کندمی تعیین

 (.58 ،همان) کندمی تغییر ها حوزه

 ایناحیه صورتبه ،انتخاباتی نواحی که است علت بدان این. اوست نمایندة ةکنندتعیین ،دهندهرأی زندگی مکان

 ،ترتیببدین و کرد تقسیم مختلف انتخاباتی نواحی به متعددی هایروش به توان می را کشور یک. شوند می تعریف

 سیستم هر در. آورد خواهد وجودهب را مختلفی برآمدهای و نتایج که بود خواهد مختلف نیز نمایندگی جغرافیاهای

 تشکیل را انتخاباتی ةحوز یک ةمحدود که پرداخت مشخصی مکانی واحدهای سازماندهی ةنحو به باید ابتدا ،انتخاباتی

 براساس که هاییمحدوده درمورد ویژهبه ؛دارد انتخابات نتایج بر شگرفی تأثیر ها،حوزه محدودة ترسیم نحوة. دهندمی

 بندیمحدوده براساس ،آرا بندیتقسیم گونهاین .باشد شده ترسیم نفوذذی هایگروه یا خاص حزب هاینظر یا خواست

 .(255-237: 1983 دیکشت،) است شده شناخته «انتخاباتی ةاستفاد سوء» عنوان با هاحوزه

 20 ،سال ده هر یران،ا سالمیا مهوریج اساسی قانون به بنا که است نماینده 290 بر مشتمل ،رانای امروز مجلس

 با ملت تمام ةنمایند ،فعلی وکیل 290 آیا که است این ما نخست پرسش حال .شودمی افزوده نمایندگان تعداد به نماینده

 یکسان کشور نواحی ةهم برای ،مجلس در مایندهن داشتن به دسترسی میزان آیا و هستند گوناگون هایاندیشه و آرا

 جدول در را -است استان با برابر که -انتخاباتی ةحوزکالن هر در نمایندگان تعداد پرسش، این به گوییپاسخ برای ؟است

 .کنیممی بررسی 1
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کشورانتخاباتیهایحوزهکالنازهریکمشخصات.1جدول
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 -99،908 24،653 147،436 98،610 4 4 589،742 سمنان

 -88،238 17،176 159،105 68،703 4 4 636،420 جنوبى خراسان

 -71،892 2،647 175،451 18،527 7 5 1،228،155 اردبیل

 -65،414 7،069 181،929 21،206 3 2 545،787 ایالم

 -62،354 1،118 184،989 14،539 13 11 2،404،861 گیالن

 -58،091 2،243 189،252 20،187 9 7 1،703،267 همدان

 -57،687 2،511 186،656 47،710 19 13 3،603،456 شرقى آذربایجان

 -56،618 3،285 190،725 29،563 9 7 1،716،527 لرستان

 -54،423 4،536 192،920 22،681 5 4 964،601 زنجان

 -54،306 4،310 193،037 30،173 7 6 1،351،257 مرکزى

 -44،450 7،104 202،893 28،416 4 3 811،572 شمالى خراسان

 -35،910 5،344 211،433 16،031 3 3 634،299 بویراحمد و کهگیلویه

 -32،866 4،223 214،478 16،890 4 4 857،910 بختیارى و چهارمحال

 -25،776 5،876 221،567 23،503 4 4 886،267 بوشهر

 -16،331 2،940 231،012 20،580 7 6 1،617،087 گلستان

 -12،420 3،291 234،923 26،325 8 6 1،879،385 کرمانشاه

 -9،844 3،714 237،499 66،852 18 14 4،274،979 خوزستان

 -7،888 3،291 239،455 39،490 12 9 2،873،459 غربى آذربایجان

 -7،382 5،766 239،961 109،547 19 15 4،559،256 اصفهان

 -7،317 5،097 240،026 30،584 6 5 1،440،156 کردستان

 -6،405 6،955 240،938 125،198 18 15 4،336،878 فارس

 -3،807 2،033 243،536 24،400 12 9 2،922،432 مازندران

 +362 32،570 247،705 130،280 4 4 990،818 یزد

 +17،898 18،012 265،241 180،124 10 9 2،652،413 کرمان

 +33،392 14،160 280،735 70،800 5 3 1،403،674 هرمزگان

 +38،457 4،024 285،800 16،097 4 3 1،143،200 قزوین

 +53،375 22،242 300،718 177،932 8 6 2،405،742 بلوچستان و سیستان

 +63،384 7،959 310،727 143،259 18 12 5،593،079 رضوى نخراسا

 +70،742 385 318،085 13،491 35 6 11،132،991 تهران

 +101،569 3،957 348،912 872،11 3 1 1،046،737 قم

 +515،782 1،944 763،125 5،833 3 3 2،289،375 البرز

 اسالمی شورای مجلس آمارنامة و 1385 سال سرشماری: منبع
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 ةنمایند 290 با ،استان 31 در اتیانتخاب ةحوز 202 ،کشور در اضرح درحال ،1 جدول در ذکرشده ارآم به توجه اب

 سرانة ،بنابراین است؛ بوده نفر 782 و هزار 495 و میلیون 70 ایران جمعیت ،1385 سال آمار براساس. دارد وجود مجلس

 قانون در اگرچه. است شده محاسبه میانگین این از فاصله ،1 ولجد در که است بوده نفر 243،089 ،نماینده هر جمعیتی

 ،(64 اصل) اساسی قانون سابق اصول از یکی براساس است، نشده نماینده هر جمعیتی ةسران از ذکری ،فعلی اساسی

 هر در ،شورک  جمعیت  افزایش  درصورت  ،سال  ده هر از  پس و  است نفر 270  ،اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان تعداد

      صرفا  اینکه دلیل به ،اساسی قانون اصل این. شود می فزودها  نماینده  یک ،نفر 150،000 هر  نسبت  به  ،انتخاباتی  ةحوز

 کهصورتبدین ؛دش ترکامل دیگر هایشاخص شدناضافه با و شد اصالح بود، داده قرار عمل مبنای را جمعیتی شاخص

 با باریک  سال  ده هر ،1368  سال  پرسی همه  تاریخ از و  است نفر 270  ،اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  تعداد

 هایاقلیت همچنین.  افزود توان می  نماینده  20 حداکثر ،ها آن نظایر و  جغرافیایی ، سیاسی ، انسانی  عوامل  درنظرگرفتن

 و  جنوب  ارمنی  مسیحیان و  نماینده  یک درمجموع،  کلدانی و  آشوری  مسیحیان ، نماینده  یک  هریک  ،کلیمی و  زرتشتی

 اصل) کند می  معین  قانون را  نمایندگان تعداد و  اتیانتخاب  های حوزه  ةمحدود. کنندمی  انتخاب  نماینده  یک  کدامهر  ،شمال

 اصل آنچه با ،نماینده ره ازایبه( نفر 243،089) فعلی جمعیتی سرانة اگرچه(. اسالمی شورای مجلس اساسی قانون 64 

 شده محاسبه 1 جدول در که -نیمیانگ همین از فاصله نتایج ،دارد زیادی ةفاصل داشت، درنظر اساسی قانون سابق 64

 شورای مجلس هایکرسی موجود ظرفیت که گرفت نتیجه توان می ،رواین از .است مطلب این ةتأییدکنند نیز -است

 هایشاخص از یکی عنوانبه تجمعی رشد ویژههب ،جغرافیایی و سیاسی انسانی، لعوام هایتحول اب متناسب ،اسالمی

 .دشو بازنگری کشور اساسی قانون هایپتانسیل از استفاده با دبای و رددا اصالح به نیاز تأثیرگذار،

 وسعت به وجهت با آن متعادل توزیع نبود بیانگر نیز کشور سطح در مجلس هایکرسی پراکندگی چگونگی ،براینعالوه

 .(1 نمودار) است کشور اتیانتخاب هایحوزهکالن از هریک جمعیت و

 

 
وسعتوجمعیتبراساسمجلسهایکرسیازکشورهایاستانبرخورداریمیزان.1نمودار

 اسالمی شورای مجلس آمارنامه و 1385 سال سرشماری اساسبر ندگانگارن هایهمحاسب: منبع
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 هر برای( عمودی محور) نمایندگان تعداد به وسعت نسبت و( افقی محور) نمایندگان تعداد به جمعیت نسبت 1 نمودار

 از زیاد بسیار تا کم هایهفاصل هااستان .است کشور در نابرابری و دلاتع نبود بیانگر خوبیبه و دهدمی نشان را استان

 جمعیتی، عامل منظر از که ایگونههب دارد؛ن یمشخص الگوی و نظم گونههیچ ،شانقرارگیری ةنحو و دارند بهینه ةنقط

 یک نفر 763،125 هر البرز استان و نفر 318،085 هر تهران استان نفر، 147،435 هر ازایبه ،سمنان استان در مثال برای

 .(2 نمودار) دارند حضور مجلس در نماینده

 داده نشان 1 نقشة در کشور، هایاستان در ننمایندگا تعداد به جمعیت نسبت دقیق، جغرافیایی و عینی درک منظوربه

 .است شده

 

 
کشورسطحدرنمایندگانتعدادبهجمعیتنسبت.2نمودار

 اسالمی شورای مجلس ةآمارنام و 1385 سال سرشماری اساسبر ندگانگارن هایهمحاسب: منبع

 

 
کشورسطحدرنمایندگانتعدادبهجمعیتنسبت.1نقشة

 اسالمی شورای مجلس ةآمارنام و 1385 سال سرشماری اساسبر ندگانگارن هایهمحاسب: منبع
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 این .شوندمی تقسیم کلی دستة پنج به ،نمایندگان به دسترسی میزان نظر از کشور هایاستان نقشه، به توجه با

 150،000 هر ازایبه باید آن موجببه که است ایران اسالمی مهوریج اساسی قانون سابق 64 اصل براساس بندیهدست

 متناسب یعتوز نبود ةدهندنشان ،مختلف هایهدست وجود .شود افزوده پارلمان نمایندگان به نماینده یک ،جمعیت نفر

 .است مجلس به ایرانی شهروندان انیکس یدسترس نداشتن و نمایندگان

 مناطق سایر با مقایسه در که است گرفته قرار سمنان استان تنها ،دسته این در:(150،000 -145،000) اول ةدست

 .است بوده امر این دلیل ،استان کم جمعیت و زیاد وسعت شاید. است برخوردار مناسبی وضعیت از ،کشور

 آذربایجان همدان، گیالن، ایالم، اردبیل، جنوبی، خراسان هایاستان ،ترتیببه:(200،000 -150،000) دوم ةدست

 این ربیشت گیریقرار ،دارد اهمیت بیشتر گروه این در آنچه .گیرندمی قرار دسته این در مرکزی و زنجان لرستان، شرقی،

 یک دهندة نشان امر این .است کشور غرب       نسبتا  و غرب شمالنیمه و شمالی نوار در جنوبی خراسان استان جزبه هااستان

 زمان مرور به تبعیض این ،بلندمدت هایطرح در دبای که است شرقی ةنیم در هااستان زیاد وسعت یعنی ،ایپایه عامل

 .دشو برطرف نهایتدر و ترکمرنگ

 بوشهر، بختیاری، و هارمحالچ بویراحمد، و کهگیلویه هایاستان ،ترتیببه(:250،000 –200،000) سوم ةدست

 که گیرند می قرار گروه این در یزد و مازندران فارس، کردستان، اصفهان، غربی، آذربایجان خوزستان، کرمانشاه، گلستان،

.نددار نمایندگان به دسترسی در متوسطی وضعیت ،کشور مناطق سایر با مقایسه در

 به که دارند قرار گروه این در قزوین و هرمزگان کرمان، هایاستان ،بترتیبه(: 300،000 –250،000) چهارم ةدست

 . نددار نمایندگان تعداد به دسترسی نظر از بدی       نسبتا  وضعیت جمعیتشان، نسبت

 در البرز و تهران قم، رضوی، خراسان بلوچستان، و انسیست هایاستان ترتیببه(: 350،000 –300،000) پنجم ةدست

 نفوذ و قدرت موضوع به باید هرچند. دارند خود نمایندگان تعداد با را جمعیتی نسبت بدترین که گیرندمی قرار گروه این

 از بیشتر مراتببه ،تهران استان نمایندة یک تأثیرگذاری شاید و داشت توجه ها آن اتیانتخاب حوزة به توجه با نمایندگان

 .باشد کشور تریاحاشیه استان نمایندة یک

 بین زیادی هایتفاوت نیز مجلس در هااستان از هریک نمایندگان تعداد و وسعت عامل نسبت نظر از اما

 .(3 نمودار) دارد وجود کشور انتخاباتی های حوزه کالن

 


کشورسطحدرنمایندگانتعدادبهوسعتنسبت.3نمودار

 اسالمی شورای مجلس آمارنامة و 1385 سال سرشماری اساسبر ندگانگارن هایهمحاسب: منبع
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 هر ازایبه یزد استان در و مربع کیلومتر 385 هر ازایبه ،تهران استان در که دهدمی نشان 3 نمودار اطالعات

 دیده 2 نقشة در که طورهمان -بودنتناسبنام این که دارد ضورح مجلس در نماینده یک مساحت، مربع کیلومتر 32،570

.است کشور هایاستان بین عمیق یتتفاو بیانگر -شودمی

 

 
کشورسطحدرنمایندگانتعدادبهوسعتنسبت.2نقشة

 اسالمی شورای مجلس آمارنامة و 1385 سال سرشماری اساسبر ندگانگارن هایهمحاسب: منبع

 

 :گیرندمی قرار دسته پنج در کشور هایاستان نیز عامل این براساس

 کیلومتر 385 هر ازایبه که گیردمی قرار گروه این در تنهاییبه تهران استان: (مربع ترکیلوم 1000 از کمتر) اول دستة

 .دارد مجلس در نماینده یک ،مساحت مربع

 اردبیل، شرقی، آذربایجان همدان، مازندران، البرز، گیالن، هایاستان ،ترتیببه(: مربع کیلومتر 5000 -1000)دوم دستة

 شودمی شامل را زنجان و مرکزی بختیاری، و چهارمحال قزوین، قم، خوزستان، غربی، آذربایجان کرمانشاه، لرستان، گلستان،

 .برخوردارند خوبی       نسبتا  وضعیت از ،نمایندگان به دسترسی میزان لحاظبه وسعتشان، به توجه با هااستان این که

 بوشهر، اصفهان، بویراحمد، و کهگیلویه کردستان، هایاستان ،ترتیببه(:مربع کلیومتر 10،000 -5000) سوم دستة

 به وسعت نسبت لحاظبه هااستان سایر با مقایسه در که شود می شامل را رضوی خراسان و شمالی خراسان ایالم، فارس،

. نددار متوسطی وضعیت ،نمایندگان تعداد

 گروه این در کرمان و رضوی انخراس هرمزگان، هایاستان ،ترتیببه(: مربع کیلومتر 20،000 -10،000) چهارم دستة

.نددار بدی       نسبتا  وضعیت ،نمایندگان تعداد به مساحت نسبت نظر از هااستان سایر با مقایسه در که گیرندمی قرار

 قرار گروه این در یزد و سمنان بلوچستان، و سیستان هایاستان ،ترتیببه(: باال به مربع کلیومتر 20،000) پنجم دستة

.نددار بدی وضعیت ،نمایندگان تعداد به وسعت نسبت نظر از ،هااستان سایر با مقایسه رد که گیرندمی
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 نیز نمایندگان تعداد و تمساح بین تناسب منظر از ،2 نقشة و 3 نمودار شماتیک نمای و مذکور العاتطا هب توجه با

 استان 31 از استان 16 هرچند. شودیم مشاهده کشور هایاستان و جغرافیایی مناطق بین در زیادی       نسبتا  هایتفاوت

 های استان از دیگر نیمی ،دارند قرار مجلس در نمایندگان تعداد و مساحت بین نسبت لحاظبه مشابهی گروه در کشور

 .دارند متضاد      کامال  روند یک بندیطبقه این در ،تهران و یزد هایاستان کهایگونهبه ؛نددار متفاوتی وضعیت کشور

 دهدمی نشان نیز (4 نمودار) هااستان از هریک برای مساحت و جمعیت شاخص دو مربع مجموع اسبةمح همچنین

 هایاستان و دارند را بهینه نقطة به نسبت حالت بدترین ،سمنان و بلوچستان و سیستان البرز، هایاستان ،ترتیببه که

  .دارند را حالت بهترین همدان، و گیالن اردبیل،

 

 
بهینهحالتازنمایندگانتعدادنسبتبهموجودمساحتوجمعیتفاصلة.4نمودار

 اسالمی شورای مجلس آمارنامة و 1385 سال سرشماری اساسبر نگارندگان هایهمحاسب: منبع



هایافتهتحلیل

 -دهندمی رأی مجلس نمایندگان به که اشخاصی عنوانبه -کشور شهروندان که دهند می نشان پژوهش های یافته

 ،رواین از. است متفاوت یکدیگر با انتخابات این در آرا ارزش و ندارند مجلس هایکرسی به دسترسی در همسانی شرایط

 مختلف هایپهنه نمایندگان تعداد با مساحت و جمعیت بین تناسب نبود در فضایی تبعیض لدالی از بعضی رسد می نظربه

 :از نداعبارت مجلس در کشور

 ملت خانة در حاضر نمایندگان تعداد در تناسب نبود این ساززمینه دالیل از یکی شاید: ایران تیحکوم نظام الگوی .1

 موجود تمرکزگرایی با چراکه ؛کرد جووجست -است بسیط و ساختتک که -ایران حکومتی نظام الگوی در باید را

 و است گرفته قرار حاشیه در محلی و یاناحیه ای،منطقه الگوی پایتخت، در هاتصمیم از بسیاری اتخاذ و کشور در

 بر عمیقی تأثیر سرزمین، فضای سازماندهی الگوی چنین .شود می تدوین پایین به باال از نیز موضوع این به نگاه

 هایتقسیم کهطوریبه ؛است داشته اسالمی شورای مجلس جمله از مختلف نهادهای در مردم مشارکت فرایند

 به برابر و متناسب دسترسی در تعادل نبود و است الگو و دیدگاه این از أثرمت ،حاضر درحال کشور سیاسی

 آن از منتج سیاسی تقسیمات و ایران در سرزمین مدیریت الگوی ماهیت به ،کالن بعد در ،مجلس های کرسی

 .گردد میبر

 ،دولت یتحاکم اعمال در تسهیل برای اداری -فضایی سازماندهی نوعی کشوری، تقسیمات: کشوری تقسیمات .2

 همین در. است ملت با ملت و ملت با دولت رابطة نحوة و نوع انتزاع همچنین و گیریتصمیم و مدیریت شیوة

 فصل را آن توان می که رود می شماربه مکانی ظرف درواقع ،کشوری تقسیمات متوازن هایمحدوده ،زمینه
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 ها،زیرساخت فعالیت، فرهنگ، و سنت عیت،جم طبیعی، منابع نظیر ،عینی غیر و عینی هایپدیده تمام مشترک

 -اجتماعی و سیاسی هایضرورت حکومتی، نظام تاریخی، پیشینة تبع به که دانست... و حرکات روابط، تشکیالت،

 یکی .(4: 1378 کشوری، تقسیمات جامع طرح) گیردمی خود به خاصی آرایش و انتظام ،زمان ظرف در اقتصادی

 کشوری تقسیمات ایران، در مجلس هایکرسی به دسترسی شکاف ایجاد عوامل ینترزیربنایی و ترین مهم از

 :است مؤثر زمینه این در شکل دو به که است نامناسب

 مناسبی وضعیت از ،نمایندگان تعداد نظر از که ییهااستان بیشتر :کشور هایاستان اندازة در آشکار تفاوت .2-1

 الزم تعداد ،کمتر وسعت دلیلبه       عمدتا  و اندشده واقع کشور غرب شمال و غرب نیمة در استثنایی، موارد جزبه ،ندورداربرخ

 .دارند را نمایندگان

 با قانونی ةشدشناخته جغرافیایی ةمحدود از است عبارت اتیانتخاب ةحوز: انتخاباتی هایحوزه به کشور تقسیم .2-2

 تراکم ةدرج با ،انتخاباتی بندیحوزه چگونگی. گیرندیم تعلق آن به که نمایندگان از معینی تعداد و مشخص مرزهای

 بزرگ کشورهای در ویژههب بندی،حوزه عمل. کندمی تغییر پارلمانی هایکرسی تعداد همچنین و انتخاباتی نظام و جمعیت

 اولین راکهچ ؛گرفت درنظر واحد ةحوز یک صورتبه را ملت ةهم تواننمی .است انتخابات امور ترینمهم از ،پرجمعیت و

 ایران در (.710: 1380 قاضی،) شودمی هگذاشت پا زیر -1است نماینده و شهروند درست ةرابط که -صحیح انتخابات اصل

 ةپهن به نگریسیاسی از متأثر کشوری تقسیمات گاه و صحیح چنداننه کشوری ماتیتقس از تأثرم ،انتخابات بندیحوزه

 دسترسی نبود به عوامل این ،درنهایت .دکر تبیین حمایت و قدرت جغرافیای البق در را آن توان می که است سرزمین

 ،مساحت نظر از ،رضوی خراسان استان کهحالیدر ،مثال برای ؛است شده منجر مجلس هایکرسی به شهروندان عادالنة

 مورد 12 رضوی خراسان و مورد 13 ،شرقی آذربایجان اتیانتخاب هایحوزه تعداد ،است یشرق آذربایجان استان برابرسه

 نمایندگان تعداد اما ،است شرقی آذربایجان از بیشتر میلیون دو        تقریبا  ،رضوی خراسان استان جمعیت آن، تبعبه .است

 تقسیمات اهمیت ةدهندنشان موضوع، این (.2 جدول) است رضوی خراسان استان از بیشتر کرسی یک ،شرقی بایجانآذر

 در که است مجلس در خود نمایندگان به ایرانی شهروندان برابر دسترسی در فضایی لتعدا و برابرینا این در کشوری

 شورییک طرح براساس که است درحالی این .بردمی ازبین را برابر هایفرصت به شهروندان یکسان دسترسی ،بلندمدت

 طرح قالب در که -اسالمی ایشور مجلس «هاآن نمایندگان تعداد و اسالمی شورای مجلس اتیانتخاب های حوزه اصالح»

 آذربایجان انتخاباتی حوزة سهم است، اشتهد نمایندگان تعداد و اتیانتخاب های حوزه تعداد افزایش به تصمیم فوریتی،دو

 میانگین از فاصله نظیر هاییشاخص به و است شده پیشنهاد نماینده یک ،رضوی خراسان استان و نماینده دو ،شرقی

 .است نشده توجه هااستان از هریک برای بهینه نقطة به نسبت حالت بهترین و مطلوب

 
شرقیبایجانآذرورضویخراسانهایاستانمقایسة.2جدول

شهرستانتعداد نمایندهتعداد اتیانتخابحوزةتعداد مربعکیلومتربهوسعت جمعیت استان

 25 18 12 143،259 5،593،079 رضوی خراسان

 19 19 13 47،710 3،603،456 شرقی آذربایجان

 اسالمی شورای مجلس ةآمارنام و 1385 سال سرشماری اساسبر ندگانگارن هایهمحاسب: منبع

 

 به آمیزتبعیض ینگاه ،مسئول افراد هایدیدگاه و هاگفته از گاهی: استان هر نمایندگان تعداد در سیاسی هایهمالحظ

 به توجه با ،سویی از .یستن کشور نفع به بلندمدت در امر این که شودیم استنباط هااستان بعضی نمایندگان تعداد مقولة

                                                                                                                                                                          
 .بدهد رأی انتخابات نامزد اخالقی هایویژگی و سیاسی روش و شخصیت از کامل اطالع و علم با باید دهندهرأی هر. 1
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 ملی دولت پذیریآسیب ضریب فرامرزی، هایدروازه مجاورت در و کشور ایحاشیه هایبخش در هااقلیت استقرار اینکه

 با تواندمی مرکزی ولتد ،است شده خاص شرایط در واگرایی ةبالقو عامل یک به تبدیل و برده باال را ایران سرزمین و

 حداکثری مشارکت ةزمین ،مجلس در جامعه افکار و هاگروه ةهم یکسان دسترسی امکان و مجلس هایکرسی برابر توزیع

 که -مرزی استان یک عنوانبه بلوچستان و سیستان استان ،مثال برای ؛آورد فرآهم را کشور در ملی اتحاد ارتقای و

 حضور هایپایگاه از یکی به اخیر هایسال در ،توسعه نبود دلیلبه -سته نیز ورکش هایقومیت از یکی خاستگاه

 است ممکن کشور به مختلف هایهزینه تحمیل رغمعلی ،مروربه و است شده تبدیل اشرار و تروریستی های گروه

 تعداد افزایش موضوع، ینا برای اساسی هایحل راه از یکی آنکه حال .آورد همافر را ملی اتحاد ضعف های زمینه

 شایان. است نماینده یک ،نفر 300،000 هر ازایبه ،حاضر درحال که است مجلس در انتخاباتی ةحوزکالن این نمایندگان

 و «هاآن نمایندگان تعداد و اسالمی شورای مجلس اتیانتخاب های حوزه اصالح» شورییک طرح مبنای بر که است ذکر

 و اتیانتخاب های حوزه تعداد افزایش به تصمیم که «20/04/1391 تاریخ در مجلس های پژوهش مرکز یقاتتحق گزارش»

 دارد، قرار نمایندگان تعداد افزایش نخست اولویت در پژوهش این ایهیافته براساس که استان این ،دارد نمایندگان تعداد

 .دکن می تأیید را نمایندگان تعداد تعیین در سیاسی هایهمالحظ و است نداشته نمایندگان تعداد افزایش از سهمی هیچ

 نامطلوب توزیع در کنندهمداخله عوامل از دیگر یکی: کارمحافظه رویکردهای تسلط و علمی هایپژوهش ضعف .3

 تعداد و هاحوزه تعیین نحوة در دقیق و علمی فرایندهای از نکردناستفاده کشور، سطح در مجلس هایکرسی

 به نیازمند که شودمی انجام منعطف غیر و سنتی نگاه با ،زمینه این در هاگیریتصمیم بیشتر .است نمایندگان

 تعداد و اتیانتخاب های حوزه جدول اصالح طرح» به نگاهی اگر ،نمونه برای. است مجدد مهندسی و بازنگری

 شویم می متوجه بیندازیم، -پردازد می اتیانتخاب های حوزه میان جدید نمایندة 20 توزیع به که -«هاآن نمایندگان

 20 از کهطوریبه ؛است نبوده علمی اصول اساسبر ،نمایندگان اختصاص و انتخاباتی های بندیحوزه سیستم که

 مجلس های کرسی به دسترسی شرایط بدترین در که یهای استان) اول گروه به نماینده دو تنها نظر، مورد نمایندة

 در. است نداشته افزایش این از سهمی کلی طوربه ،بلوچستان و سیستان استان و تهیاف اختصاص( دارند قرار

 از دوربه ،افزایش این و است نشده توجهی هیچ هرمزگان و قزوین های استان به نیز دوم گروه های حوزهکالن

 گاه و سوم دستة تیانتخابا های حوزهکالن به بیشتر کشور، موجود وضع به توجه بدون و پژوهشی و علمی دیدگاه

 تنها نه موضوع این. است یافته اختصاص ،(دارند نماینده تعداد به مناسبی       نسبتا  دسترسی که یهای استان) چهارم

 و نابرابری بلکه است، نکرده قانونگذاری نهاد به شهروندان دسترسی در تبعیض و تعادل نبود رفع به کمکی

 .است داده زایشاف را مجلس هایکرسی به دسترسی در تبعیض

 یا پیوستگی در توان می را ایران در مجلس های کرسی مناسبنا توزیع در دیگر عامل: ییجغرافیا جبر .4

 . کرد جووجست انتخاباتی هایحوزه حدود تحدید بر ها آن تأثیر و انسانی و طبیعی های گسیختگی

 فاصلة      صرفا  منظور اگرچه: پایتخت به نزدیکی یا دوری و (هااستان) انتخاباتی های حوزهکالن جغرافیایی موقعیت .5

 ترفعال ارتباط و نزدیکی میزان حدودی تا که دهد می نشان پژوهش های یافته نیست، جغرافیایی و فیزیکی

 مختلف نواحی مردم دسترسی میزان در ،فعال ارتباطی محورهای در قرارگیری و کشور پایتخت و مرکز با ها استان

 لحاظبه که -کشور استان 16 ارتباطی و مکانی موقعیت کهطوریهب ؛است بوده تأثیرگذار مجلس های کرسی به

 های کرسی به ها آن ترمطلوب       نسبتا  دسترسی در -برخوردارند خوبی       نسبتا  وضعیت از ،پایتخت به دسترسی میزان

 . است بوده زمینه این در مهمی       نسبتا  ةمؤلف ،جغرافیایی انزوای که است تأثیرگذار مجلس

 ،اتیانتخاب های حوزه بیشتر در: مجلس در نمایندگانشان تعداد به اتیانتخاب های حوزه دهندگانرأی نداشتنآگاهی .6

 مناطق در ویژههب آگاهینا دلیل به و است مجلس در خاص فردی نبود یا حضور شهروندان، و مردم بیشر ةدغدغ
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 ایمنطقه ملی، سرنوشت بر آن تأثیر و مجلس در خود نمایندگان تعداد ضرورت درمورد مناسبی آگاهی تر،محروم

 اهمیت حتی که (مجلس هایکرسی به برابر نداشتندسترسی) موضوع این تاکنون ،رواین از. ندارند محلی و

 .است فتهنگر قرار مناطق این در مردم مهم هایهمطالب جزء جدی صورتبه ،دارد انتخابات خود به نسبت بیشتری

 ظهور با آن نمود که ایمنطقه و ملی سطح در سری،کالن ةپدید وجود دلیل به: ایمنطقه و ملی ماکروسفالی .7

 نمایندگان تأثیرگذاری و نفوذ ،است هشد پدیدار اهواز و شیراز تبریز، اصفهان، مشهد، تهران، نظیر شهرهاییکالن

 با متناقض یگاه و است گذاشته اثر ،کوچک و متوسط انتخابی های حوزه قدرت میزان بر اتیانتخاب های حوزه این

 تأثیرگذار مجلس در نمایندگان نفوذ و قدرت میزان بر موضوع این طرفی از. ستها آن هایهمطالب و هاخواسته

 .است بوده

 از ترس جمله از مختلف، دالیل به نمایندگان بعضی یگاه :اتیانتخاب های حوزه به گرایانهمنفعت و مقطعی نگرش .8

 مطرح را خود ةحوز تقسیم یا ادغام پیشنهاد علمی، مبانی به توجه بدون مجدد، نشدنانتخاب و آرا دادنازدست

 را مطلوب به موجود وضعیت از عبور ةزمین بلندمدت در یهایاقدام چنین. ندکن می سازیزمینه آن برای و سازندمی

 .دکن می مشکل دچار

 شورای مجلس انتخابات قانون 2 ةماد: نمایندگان تعداد و انتخابات مورددر آن ایمعیاره و قوانین بودننشفاف .9

 کرده اشاره قانون اصل اگرچه. است کرده اساسی قانون 64 اصل به منوط را نمایندگان تعداد افزایش ،اسالمی

  نماینده  20 حداکثر ،هاآن نظایر و  جغرافیایی ، سیاسی ، انسانی  عوامل  درنظرگرفتن با ، سال  ده هر از  پس که است

 چگونگی به مشخص طوربه کالن، کیفی های شاخص ذکر جزبه قانون این شود، اضافه مجلس نمایندگان به

 الزم های آستانه و جمعیت تعداد ازایبه نمایندگان تعداد دقیق آمار) جمعیتی های آستانه جمله از مهم این انجام

 اشاره روشن طوربه یجغرافیای و سیاسی های مؤلفه ،(انتخابی حوزة هر در ننمایندگا تعداد تعیین برای جمعیتی

 ؛است بررسی شایان 1390 تا 1380 های سال فاصلة در آن بارز مصداق. است ابهام در موضوع این و است نکرده

 های کرسی تعداد به ،اتیانتخاب های حوزه تعداد افزایش و دهندگانرأی و جمعیت تعداد افزایش رغمعلی چراکه

 .نشد افزوده مجلس

 کشور، عشایر امور سازمان رئیس مستندات براساس: مجلس های کرسی به عشایر و ایالت نداشتندسترسی .10

 دارند؛ سال 39 از کمتر ها آن درصد 65 که هستند خانوار 220،000 در نفر 1،250،000 ،کشور کل کوچندة عشایر

 توجه با هاگروه این برای مجلس های کرسی از تعدادی درنظرگرفتن رایب قوانین بازبینی رسد می نظربه بنابراین،

 .است الزم مذهبی های اقلیت مانند مشخص، انتخاباتی ةحوز به نداشتنتعلق هب

 وضعیت به دسترسی برای که است این مهم پرسش موجود، وضعیت بررسی و پژوهش این ایهیافته به توجه با حال

 گیرند؟ می قرار مجلس در نمایندگان تعداد افزایش اولویت در ،(هااستان) انتخاباتی هایحوزهکالن کدام ،مطلوب       نسبتا 

 نقش ایفای و نمایندگان به دسترسی در تبعیض ،آتی ةده سه یا دو در باید دهد می نشان موجود وضع بررسی نتایج

 :دبای رو این از. یابد کاهش ممکن حد تا ،مجلس در جامعه افراد برابر

 مختلف ابعاد به توجه با و دقت با انتخاباتی هایحوزه تقسیمات روند( سال ده هر مثال برای) باریک سالندهرچ .1

 .شود اصالح نابرابری وجود درصورت و شود بازترسیم جمعیت، ویژهبه

 مجلس نمایندگان تعداد به نماینده 20 ،سال ده هر دهدمی اجازه که -اساسی قانون هایظرفیت از استفاده ضمن .2

 وضع تعدیل برای است الزم -کنند استفاده قانون در شدهبینیپیش امتیاز این از که است مردم حق این و شود اضافه

 دو ویژهبه ؛بگیرند قرار رضوی خراسان سپس و بلوچستان و سیستان البرز، هایاستان نخست، اولویت در ،موجود

 و ندارند مجلس در کافی نمایندگان ،خود جمعیت و وسعت به توجه با ،رضوی خراسان و بلوچستان و سیستان استان
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 درک با .دارد یخاص شرایط مذهب،سنی اقلیت و قومیت داشتن دلیلبه بلوچستان و سیستان استان ،آن بر عالوه

 تقویت قهمنط این در اعتمادسازی روند ،طریق این از تا دشو توجه آن به بیشتر ،منطقه این در موجود هایحساسیت

 .شود کمک ،حاضرند آن در برابر صورتبه ملت تمام نمایندگان که پارلمانی گیریشکل به و دوش

 قدرت که کرد فراموش نباید البته. شود توجه تهران و قم قزوین، کرمان، هرمزگان، هایاستان به دوم، اولویت در .3

 از یکی این و کندنمی برابری هرمزگان چون یاستان با قم و تهران مانند یهایاستان در نمایندگان نفوذ و

 رو این از .باشند داشته کافی دقت آن به امتیاز دادن در نمایندگان باید که است جمعیتی      صرفا  معیار های ضعف

 دموکراسی بحث ایگونهبه خود موضوع این هرچند. ندامقدم قم و تهران بر قزوین و کرمان هرمزگان، هایاستان

 .است خارج حاضر بحث مجال از هک بردمی سؤال زیر را آرا ابریبر و

 کرمانشاه، گلستان، بوشهر، بختیاری، و چهارمحال بویراحمد، و کهگیلویه هایاستان به باید سوم، اولویت در .4

 .شود توجه یزد و مازندران فارس، کردستان، اصفهان، غربی، آذربایجان خوزستان،

 و زنجان لرستان، شرقی، آذربایجان همدان، گیالن، ایالم، اردبیل، جنوبی، خراسان سمنان، هایاستان ،درنهایت .5

 نمایندگان تعداد افزایش به نیازی حاضر درحال ها،استان این کنونی وضعیت به توجه با که گیرندمی قرار مرکزی

 به نیاز بدون را ها آن ةحوز چند یا دو توان می ها،استان این برای جدید هایحوزه تعریف درصورت و نیست

 .کرد تلفیق هم با نمایندگان، تعداد افزایش

 

هاپیشنهادوگیرینتیجه

 جهان کشورهای بیشتر اصول از منتخب، نهادهای ةوسیلبه سازیتصمیم و گیریتصمیم انتخاباتی، هایفرایند انتخابات،

 -قومی تنوع لحاظبه و دارد متمرکز و سیطب یالگوی که ایران مانند کشوری در مهم این. است تکامل و توسعه برای

 مظهر عنوانبه اسالمی شورای مجلس ،ایران در. دارد ایویژه اهمیت است، برخوردار خاصی شرایط از زبانی و مذهبی

 از برخورداری امکان و برابر دسترسی ستا ضروری بنابراین، ؛شودمی شناخته کشور در هاتنوع و هاگرایش همة حضور

 به دسترسی در برابری. باشد داشته وجود مختلف جغرافیایی فضاهای در جامعه افراد تمامی برای یکسان ایآر ارزش

 از برخورداری در برابری حقوق، برابری اولیه، امکانات توزیع در برابری در کلیدی بسترهای از یکی ،مجلس هایکرسی

 با متناسب ،کشور فضای در... و هافرصت برابری رآمد،د برابری رفاه، برابری دستاوردها، برابری مدنی، هایآزادی

 عنوانبه ،کشور شهروندان که دهدمی نشان پژوهش نتایج .است جغرافیایی هایپهنه از هریک هایاستعداد و هاپتانسیل

 و دیستنن برخوردار مجلس هایکرسی به دسترسی در همسانی شرایط از ،دهندمی رأی مجلس نمایندگان به که اشخاصی

 و سیستان نفر، 147،435 هر ازایبه ،سمنان استان در کهایگونهبه ؛است متفاوت یکدیگر با ،انتخابات این در آرا ارزش

 دارد حضور مجلس در نماینده یک ،نفر 763،125 هر ،البرز استان و نفر 318،085 هر تهران نفر، 300،717 هر بلوچستان

 ،مجلس در نمایندگان از برخورداریشان نحوة و دارند مطلوب میزان از زیاد بسیار تا کم هایهفاصل نیز هااستان سایر و

 بلوچستان و سیستان استان برابر دو ،سمنان استان در رأی هر ارزش کهایگونهبه ندارد؛ مشخصی الگوی و نظم ونهگهیچ

 سطح از برآمده که -مجلس ذاتی ویژگی و ما کشور طبیعی هایویژگی اینکه به توجه با .است البرز استان برابر پنج و

 اتخاذ و جمعیتی عامل تکمیل برای ،کند می ترارزشکم را مساحت شاخص از استفاده -است (طبیعی نه و) اجتماعی

 هایتفاوت نیز نمایندگان تعداد و مساحت بین تناسب نظر از بنابراین، است؛ ضروری یکسان شرایط در بهتر هایتصمیم

 لحاظبه ،کشور استان 31 از استان 16 هرچند. شودمی مشاهده کشور هایاستان و یاییجغراف مناطق بین در زیادی       نسبتا 

 دارای کشور های استان از دیگر نیمی ،دارند قرار مشابهی گروه در ،مجلس در نمایندگان تعداد و مساحت بین نسبت

 زمینه این در و دارند متضاد      کامال  روند یک ،بندیبقهط این در تهران و یزد هایاستان چنانکه. هستند متفاوتی وضعیت
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 جمعیت شاخص دو مربع مجموع محاسبة همچنین .کندنمی پیروی مشخصی الگوی از مجلس هایکرسی پراکندگی نیز

 بدترین سمنان و بلوچستان و سیستان البرز، هایاستان ،ترتیببه که دهد می نشان نیز هااستان از هریک برای مساحت و

 که دهدمی نشان نتایج. دارند را حالت بهترین همدان، و گیالن اردبیل، هایاستان و دارند بهینه نقطة به نسبت را حالت

 بوده مجلس هایکرسی به نابرابر دسترسی در دلیل ترین مهم ،انتخاباتی هایحوزه چینش و کشوری تقسیمات عامل

 تأثیر علمی هایروند و رویکردها بر سیاسی هایدیدگاه تفوق نیز و یرانا در تمرکزگرا دیدگاه از خود عوامل این که ستا

 داخل سیاسی تقسیمات نوع استان، هر نمایندگان تعداد در سیاسی هایهمالحظ مانند دالیلی ،براینعالوه. است پذیرفته

 فضایی گسیختگی زمینه، این در ممرد نکردنمطالبه علمی، یندهایافر از نگرفتنبهره ها،شهرستان تعداد نظر از استان هر

 های کرسی در تناسب وضعیت بهبود برای ریزیبرنامه منظوربه .برشمرد توان می نیز را کشور در موجود انسانی و طبیعی

 و بلوچستان و سیستان البرز، هایاستان به ابتدا ،اهمیت ترتیببه هاسیکر تعداد افزایش باید نیز اسالمی شورای مجلس

 ویژگی به توجه با که یابد اختصاص تهران و قم ،قزوین کرمان، هرمزگان، هایاستان به بعد اولویت در و یوضر خراسان

 .ساخت خارج اولویت این از و کرد استثنا را ها آن توانمی ،تهران و قم استان دو نمایندگان قدرت و ایران در تمرکزگرایی

 ایعادالنه توزیع کشور سطح در مجلس هایکرسی پراکندگی فعلی الگوی دهدمی نشان پژوهش نتایج اینکه نهایتدر

 ترین مهم از یکی. شود برطرف آینده در ناهمسانی این شده،بینیپیش قانونی هایظرفیت از استفاده با باید و است هنداشت

 سال از اینکه به توجه با .است اساسی قانون در سالهده ةدور هر در نماینده 20 افزایش بینیپیش ،قانونی یهاظرفیت

 براساس تبعیض، کاهش رویکرد با مهم این است الزم ،است نگرفته صورت نماینده تعداد افزایش این ،تاکنون 1380

  .گیرد تعلق دارند، قرار ضعیف بسیار و ضعیف هایهدست در که هاییاستان به مقاله، این ایهبررسی
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