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 1های یکپارچه و فدرالمجلس دوم دردولتوجودیفلسفه

م٭بزژنمعببسي

م**همايميمرضي

مچكزره

پيدايش مجلس به عنوان يکي از روا  حاكم و تاثير گذار در كشورها، 

ها  بشر  جهت تحقق دموكرااي و اعمال حاكميت ملي و نظرات و مرهون تالش

آثار انديشمندان بزرگي نظير جان الك، شارل دومونتسکيو و... بوده اات. مجلس در 

انجام  مطابق با اصل تفکيک روا به عصر كنوني به عنوان نهاد  مهم و غير رابل انکار،

مجلسي يا دومجلسي  تواند تکپردازد. پارلمان به لحاظ ااختار ميوظايف خود مي

باشد كه امروزه در غالب كشورها نظام دومجلسي، حاكم اات و ايح پراش مطرح 

گذار  چيست؟ در پااخ به ايح پراش شود كه داليل پيدايش مجالس دوم رانونمي

اليل پيدايش ايح مجالس از كشور  به كشور ديگر متفاوت اات كه بايد گفت د

ها عبارتند از داليل تاريخي، طرهنگي، ارتصاد  و اجتماعي و عرف رايج تريح آنعمده

در كشورها. البته شايان ذكر اات كه بيشتر كشورها در خصوص نظام دومجلسي، از 

ه وجود مجالس دوم ضرور  اات اند. ايح ككشورها  انگلستان و آمريکا الهام گرطته

شود كه يا خير، همواره با ااتدالل مواطقان و مخالفاني همراه بوده اات. گفته مي

زده مجالس نخست و با توجه به وجود مجالس دوم جهت جلوگير  از اردامات شتاب

ها  پرتاليم و گاهي احسااي نمايندگان ايح مجالس تر بودن اح و انديشهجوان

-ا  نظام دومجلسي را متنااب با كشورها  طدرال و نظام تکعدهضرور  اات. 

اشد. بداند كه ايح نظر خالي از اشکال نميمجلسي را متنااب با كشورها  بسيط مي
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گونه كه اشاره شد وجود مجالس دوم عالوه بر باطت و تركيب ايااي زيرا همان

 كشورها به عوامل ديگر  نيز بستگي دارد. 

ااالر ، گذار ، مردملس نخست، مجلس انا، رانونمج يلزرممتژگبن:

 انتخابات، نمايندگي.
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 درآير

با نگاهي به ادوار مختلف تاريخ در جوامع بشر  و نظر به تحوالت صورت 

ااالر ، با توجه به نظريات انديشمندان ها جهت تحقق مردمگرطته تواط ملت

ها  بروز و تجلي اراده مردم توان يکي از جنبهحقوري جهت اعمال حاكميت ملي مي

گذار  بر اااس اصل تفکيک روا دانست. در عصر كنوني يکي از را مجالس رانون

ها  بارز به جا مانده از دوران گذشته كه ميراث پادشاهان و يبقه اشراف اات جلوه

باشد كه امروزه تحت عناويني همچون وجود مجالس دوم در برخي از كشورها مي

شوند، اما پراشي كه در اينجا به ذهح متبادر لس اعيان ناميده ميمجلس انا يا مج

گذار  در كشورها  واجد گردد ايح اات كه طلسفه وجود  مجالس دوم رانونمي

نظام دومجلسي چيست؟ زيرا مطابق با عرف رايج امروزه در اكثر كشورها، پارلمان به 

 ا باشد. عدهجلسي ميمجلسي و يا به صورت دو ملحاظ ااختار گاه به صورت تک

دانند، كه ايح ريشه اصلي پيدايش نظام دومجلسي را در تاريخ و عرف كشورها مي

دان منموضوع همواره با نظرات مواطقان و مخالفاني همراه بوده اات، البته برخي دانش

القوانيح خود كوشيده اات تا برا  وجود مجالس دوم نظير مونتسکيو در كتاب روح

ارائه كند و دامنه ااتدالل خود را واعت بخشيده تا حياتي بودن توجيهي نظر  

نظام دومجلسي را در كليه كشورها نشان دهد. امروزه در بسيار  از كشورها دليل 

باشد، عده ديگر  نظام وجود  مجلس دوم ديگر وجود يبقه اشراف و اعيان نمي

سي برخي نظام دومجلها  بسيط و يکپارچه دانسته و مجلسي را متنااب با دولتتک

دانند، برخي كشورها نيز مجلس دوم را به داليل ها  طدرال ميرا متنااب با دولت

اند. ايح مجادالت از آغاز جنبش داتورگرايي يا اير ارتصاد  و اجتماعي ايجاد نموده

اات. نظر به ايح كه جوامع بشر  به او  رانون ااااي مدون تاكنون مطرح بوده

  از كشورها از جمله برخي كشورها  همسايه نظام دومجلسي وجود اكنون در بسيار

دارد و اغلب اورات تركيب و شرايط عضويت در مجالس دوم متفاوت از مجالس نخست 

ه نمايد بباشد، و با توجه به موارد مذكور، ضرورت نگارش ايح مقاله را، توجيه ميمي

ان صورت نگرطته اات. عالوه تاكنون در ايح خصوص، تحقيق مستقلي در كشورم
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الوصف ايح مقاله در هشت بخش به ترتيب اولويت مطالب اازماندهي گرديده و مع

 اميد اات بتوان راالت و اهداف ايح مقاله را در خصوص موضوع معنونه تحقق بخشد.

مدمممدرميش رهبوم كپبرچه وممج دوميجلس.مرلوفه1

اراده و خواات يبقه كشورها  بسيط، ناشي از در اابق، نظام دومجلسي در

اشراف و اعيان بود كه آن را از لحاظ تثبيت مورعيت و امتيازات يبقاتي خود الزم و 

امروزه ايح نظام، طلسفه وجود  اابق خود را ندارد.  دانستند، وليضرور  مي

 ها متخصصان علوم ايااي وجود دومجلس را از لحاظ جلوگير  از اطراط و تندرو 

دانند و آن را برا  شود الزم ميتر تشکيل مياز عناصر جوان مجلس اول كه معموالً

كنند. در اده نوزدهم زماني كه در اروپا كشورها  تثبيت رژيم مفيد ارزيابي مي

الطنتي به حکومت محدود يا مشرويه مبدل شدند، يبقه اعيان و اشراف، مجلس 

ا ااتمرار بخشند ولي در اعيان را به وجود آوردند تا بتوانند امتيازات يبقاتي خود ر

تحوالت بعد  در برخي كشورها مانند نروژ و دانمارك، مجلس مزبور حذف شد و در 

برخي ديگر مانند انگلستان ايح مجلس، اختيارات خود را از دات داد و در برخي 

ديگر مانند طرانسه و بلژيک به صورت يک مجلس دموكراتيک )انتخابي( به نام انا 

ت كه در نظام تک مجلسي، تشکيل مجلس واحد و چگونگي تركيب درآمد. بايد دانس

شود كند. معموالً مجلس واحد به يور دموكراتيک انتخاب ميآن، ايجاد اشکال نمي

ولي در نظام دومجلسي، مسأله ااااي ايح اات كه اازمان و تركيب دو مجلس به 

ار  گذر امر رانونا  باشد كه دو مجلس عيح هم نباشند تا هر كدام نقش خاص دگونه

و امر نظارت حکومت و ااتمرار آن داشته باشند. در ايح باب، عقايد له و عليه درباره 

 : ٢باشدنظام دومجلسي در كشورها  بسيط از ررار ذيل مي

گويند كه نظام دومجلسي، تصويب روانيح ک مجلسي ميتيرطداران نظام 

كند لوايح رانوني تا يجاب ميكند زيرا وجود دومجلس ارا دچار كند  و رخوت مي

ها رد و بدل شود و ايح امر ابب اند بيح آنزماني كه دو مجلس به تواطق نرايده

 شود.گذار  مياتالف ورت و كند  امر رانون
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گذار  مستلزم غور، گويند كه رانونيرطدار  نظام دومجلسي در پااخ مي

زم و برراي ال رانون با مطالعهكند كه وضع تعمق و احتياط اات و ايح امر ايجاب مي

گونه شتاب در ايح باره خوددار  شود، ممکح اات رانوني كه به صورت گيرد و از هر

راد خوب باشد ولي ايح امر، نادر و ااتثنايي اات. روانيح تصويب مجلس واحد مي

ام شوند از نتايج نظزده كه با يک نشست و برخاات تصويب مينسنجيده و شتاب

گويند بايد در كشور دومجلس باشند. يرطداران نظام دومجلسي ميييک مجلسي م

وجود داشته باشد بديح ترتيب كه مجلس نخست از عناصر جوان و پر تحرك، و 

ذار ، گمجلس دوم از عناصر با تجربه، متفکر و انديشمند تشکيل يابد تا در امر رانون

جوانان آميخته شود. اينها  حزم و احتياط و دورانديشي االخوردگان با نيرو و تحرك

شود كه عقل و گويند وجود دومجلس با دو ايما  مختلف، پير و جوان ابب ميمي

ن اكار گرطته شوند، هواداره گذار  باحسااات كه دو غريزه بشر  هستند در امر رانون

ند و تر هستگويند اعضا  مجلس نمايندگان نسبت به اعضا  انا جوانايح نظام مي

ا را هگيرند و ايح وظيفه مجلس اناات كه آنتحت تأثير احسااات ررار ميزودتر 

عمل آورد زيرا اناتورها ه هدايت و راهنمايي كند و از لغزش و اشتباه آنها ممانعت ب

شوند كمتر دچار اشتباه و خطا كه اغلب از ايااتمداران مجرب و آزموده تشکيل مي

 گردند.و احسااات مي

مجلسي معتقدند روه رانونگذار  رابل تجزيه نيست، کتيرطداران نظام 

شود كه ميان آنها ررابت ايجاد شود و حاكميت تجزيه ايح روه به دو مجلس ابب مي

ملي ناتوان و متزلزل گردد. وانگهي به تجربه ثابت شده اات كه مجلس عالي همواره 

ار  نشان داده كها  اجتماعي از خود مقاومت و محاطظهدر برابر تحوالت و پيشرطت

اات. هواداران نظام دومجلسي در مقابل عقيده دارند كه وجود مجلس عالي در كشور 

عامل ثبات و تعادل در كشور و يکي از اركان دموكرااي اات زيرا نظام تک مجلسي 

دو خطر بزرگ دربردارد يکي ايح كه مجلس واحد همواره خطر ايح را دارد كه بر 

در پيش گيرد و به تجربه ثابت شده اات كه ااتبداد  كشور مسلط شود و خودكامگي

باشد. تر از ااتبداد طرد ميجمع )به جهت گمنامي اعضايش( به مراتب خطرناك
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ها  بارز آن اات. يکي از نمونه 1٧93ااتبداد مجلس كنوانسيون طرانسه در اال 

جريه دوميح خطر نظام تک مجلسي، احتمال بروز اختالف ميان مجلس واحد و روه م

اات: چنانچه در كشور دومجلس وجود داشته باشد، در صورت بروز اختالف ميان 

تواند بيح آنها ميانجي و واايت كند روه مجريه و يکي از مجالس، مجلس ديگر مي

  3و از باال گرطتح اختالف بيح آن دو مانع شود.

 اختالف ميان مجلس واحد و روه مجريه "تجربه نشان داده اات كه معموال

بجا  ايح كه به نفع روه مقننه تمام شود به نفع روه مجريه تمام شده اات چنانچه 

ذار  گيکي از عوامل پيروز  رژيم طرانکو در ااپانيا و يا پيروز  هيتلر بر مجلس رانون

 آلمان )وايمار( نظام تک مجلسي آن كشورها بوده اات.

د و در بيشتر بايد در نظر داشت كه نظام دومجلسي هوادار بيشتر  دار

باشد. به هر تقدير رويارويي اصلي گذار  مركب از دومجلس ميكشورها روه رانون

باشد كه يکي از مسائل حقوردانان، در موضوع شمار مجالس در كشورها  تکباطت مي

-ا  كه بتوان اجماع عقايد نظريهكننده. زيرا داليل رانع4مهم حقوق ااااي اات

ظام دومجلسي در كشورها  طدرال طراهم آورد وجود ندارد. پردازان را همانند لزوم ن

پس هر كدام از علما  حقوق با برراي معايب و مزايا  نظام دومجلسي راه جداگانه

 اند.ا  در پيش گرطته

 

م.مسمچشمهمربر خيمنظبممدميجلوي2

از آنجا كه نخستيح بار، تحول به او  نظام پارلماني به صورت عملي در 

رخ داده اات، بايد ريشه تركيب دوگانه پارلمان را نيز در حقوق  كشور انگلستان

ااااي ايح كشور جست. زيرا ايح كشور بيش از پنج اده اات كه دارا  مجلس 
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 5باشد و هميشه پارلمان آن دومجلسي بوده اات.مي

از نجبا، اشراف، روحانيون و صاحبدر آغاز، شورا  كبير انگلستان كه 

شد، وابسته به دربار پادشاهي ايح كشور بود. رايي تشکيل ميمنصبان عالي مقام اج

ميالد ، برا  نخستيح بار ايح شورا، نام پارلمان به خود گرطت و  1٢65در اال 

دارا  اختياراتي از جهت ايااي، ارتصاد  و رضائي شد. البته ايح نهاد هنوز به هيچ 

نه نيز يرف مشورت شاه ولي گاهي در ايح زميگذار  نداشت، عنوان، خصلت رانون

 گرطت.ررار مي

درخواات تشکيل پارلماني، از يرف ادوارد اول صورت 1٢95در اال

پذيرطت كه در آن عالوه بر نجبا و اشراف و روحانيون بزرگ كه يبق دعوت نام 

ها يا بورژواز  نيز مشاركت نمايندگان كمون 6مخصوص در پارلمان حاضر شده بودند.

هايي كه كار ميجنگند و آنكه ميهايي كنند، آنعبادت ميهايي كه آن»كردند: 

تحوالت ايااي و اجتماعي ابب شده بود كه يبقه بورژواز  نوخااته «. كنند

دهندگان كشور ا  از مالياتاهميت روزاطزوني يابد و به تدريج اهم رابل مالحظه

عي هنوز ردرت وارپادشاهي انگلستان را تشکيل دهد. بديهي اات كه در ايح پارلمان، 

ها در برابر نيرو  انتي صاحبان امتياز، بدات اشراف بود و نمايندگان كمون

ا  نداشتند. ولي هر چه بود تشکيل ايح مجلس اختيارات گسترده و رابل مالحظه

اجباراً گامي خفيف در جهت اطزايش نيرو  مردم در شکل دادن به ردرت دولت، 

 شد.محسوب مي

شد و هيچ دليلي پارلماني، در مجلس مشتركي انجام ميدر آغاز، مذاكرات 

كننده پارلمان بوجود آيد، به گوش ها  تركيبا  از گروهجداگانه بر ايح كه، اجالس

در « عاد »پديد آمد كه نبايد با مردم « هاانتي»كم زمزمه در بيح خورد، كمنمي

ت ت اينکه اكثريوطصل مسائل مملکت بپردازند. نخسيک جا  بنشينند و به حل

روحانيون از شركت در جلسات آن صرف نظر كردند، زيرا رغبتي نداشتند تا با 
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دادند كه خود مستقيماً به تصويب بودجه غيرروحانيت مخلوط شوند، بلکه ترجيح مي

خود بپردازند و بالوااطه با دربار پادشاهي در ايح باب و ااير مسائل مملکتي وارد 

كه اشراف و نجبا نيز ايح بي ميلي را نشان دادند، زيرا ظاهراً مذاكره شوند. دوم ايح 

 آداب و راوم و تربيت آنها، با رطتار و كردار مردم عاد  رابل تلفيق نبود.

اند كه هر اه گروه روحانيت، نجباء و نگاران نوشتهگروهي از تاريخ

ياطت يادامه مبورژواز ، بتدريج به تشکيل جلسات جداگانه گرائيدند و اگر ايح تحول 

پارلمان انگليس به اه مجلس، تقسيم شده بود. ولي تحول به آن او  نرطت. بلکه 

كردند و هم در ها  عالي مقام هم در پارلمان شركت ميها و كشيشا  از بارونعده

 جلسات جداگانه.

از ررن چهاردهم به بعد اات كه به شهادت صورت جلسات و مصوبات 

شود: يکي مجلس لردان، مركب از نمايندگان ديده ميپارلمان وجود دو مجلس 

شورا  كبير، روحانيت اطح عالي و اشراف رده باال و ديگر  مجلس عوام، مركب از 

وران و مانند آن. ها  داتي، پيشهنمايندگان بورژواز ، بازرگانان، صاحبان حرطه

ردان در در االح رنگيح كاخ وات مينيستر و مجلس ل 1343مجلس عوام، در اال 

االح افيد آن، تشکيل جلسه دادند. در ايح ايام، مجلس عوام ارتدار اندكي داشت و 

  ٧كرد.تر  از مجلس لردان طعاليت ميدر وارع در مرتبه پاييح

ا  ارتدار مجلس عوام اطزايش ياطت و به موجب اصالحيه 1٨3٢در اال 

از كشاورز  به صنعت  دوش با پروبال گرطتح بورژواز  شهر  و جابجائي ارتصادهم

ا  كه دو مجلس عوام و لردان، و خدمات، بر اهميت ايح مجلس اطزوده شد. به گونه

از حيث ايااي، به يور متعادلي در ارنوشت كشور نفوذ داشتند. ولي تحول به 

ي يااي و اجتماعجا پايان نياطت. نظام دومجلسي كه ثمره مقتضيات محيط اهميح

هايي را در درون پارلمان موجب شد. اشراف و رگونيكم دگايح كشور بود، كم

ديدند و توجه داشتند كه دارند ها  خطر را به صدا درآمده ميامتياز كه زنگصاحبان

شوند، خود ااالر، خلع االح ميها  مردمبه تدريج و آرام آرام در برابر يلوع انديشه
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قات انتقال اختيارات خود به يب پيش از ايح كه كليه امتيازات از آنان اتانيده شود، به

نوخااته شهر  تح در دادند. مجلس لردان، اگرچه از حيث ارتدار ايااي و 

رانونگذار ، در برابر مجلس عوام به اطول گرائيده بود، ولي بر حسب روح انت خواهي 

جامعه انگليس، توانست شکل خود را حفظ كند و لردها  موروثي و مورتي به عنوان 

 ب كننده آن بکار آيند.مصالح تركي

، برابر  ميان دو مجلس از 1949و به دنبال آن در اال  1911در اال 

گذار  و ايااي از ميان رطت و مجلس عوام به عنوان نماينده ملت حيث ردرت رانون

انگليس به كسب مقام درجه نخست نائل آمد و مجلس لردان با همان تركيب انتي، 

ورت، با اختيارات محدود به جا  خود باري ماند. از آن طقط به مثابه نهاد تأمل و مش

تعداد  خورد، زيراب اعضا  ايح مجلس نيز به چشم ميپس، تغييراتي در تركي

اند به ها  بريتانيا كبير، اطزايش ياطته و زنان نيز توانستهنمايندگان انتخابي ارزميح

 آنجا راه يابند.

انح ايااي انگلستان اتخاذ نتيجه آن كه ترتيب دومجلس كه از آداب و 

توان برا  آن دليل و نمي ٨شده اات جز پيشينه و جنبه تاريخي مبنا و منطقي ندارد

 مند  ياطت.حقوري و ادله راعده

م.مر جزهمنظبممدميجلويمتومنظممي ناوكز 3

  گذارا  اات كه در آن، اختيار رانونبه يور كلي، نظام دومجلسي اامانه

 9اجرايي به دو مجلس اپرده شده و پارلمان دارا  دو مجلس اات.و نظارت بر امور 

القوانيح را نوشت و شهرت بسزايي ياطت كه بخش كتاب روح 1٧4٨مونتسکيو در اال 

شود، و  برا  هر كشور اه نوع ردرت رائل بود)روه اعظم آن به تفکيک روا مربوط مي

و  در ايح كتاب در باب  1٠اشت.ها تأكيد دمقننه، مجريه، رضائيه( كه به ااتقالل آن

گويد: در هر كشور  گذار  ضمح تأكيد بر لزوم دومجلس ميشمار مجالس رانون
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ا  وجود دارند كه به وااطه ذكاوت يا اصالت يا غنا اولويت و برتر  بر ااير عده

داتجات مردم دارند و ايح يبقات ممتاز )اشراف، علماء، اغنياء( بايد نمايندگان 

 11ها را با اشخاص عاد  در يک اطح ررار داد.شود آنته باشند و نميمخصوصي داش

همچنيح او يکي از نخستيح كساني اات كه با مالحظه و تحقيق در 

اات تا برا  وجود  انگلستان، كوشيدهادها  موجود ايااي در حقوق عمومي نه

د تا مجالس دوگانه توجيهي نظر  ارائه كند و دامنه ااتدالل خود را واعت بخش

حياتي بودن نظام دومجلسي را در همه كشورها نشان دهد. البته ايح بخش از نظرات 

و ، بيشتر در جهت تبييح وارعياتي اات كه در زمان حياتش در اكثر جوامع ديده 

ااالرانه و ها  مردمشده اات. شکوطايي يبقه جديد بورژوائي و يلوع انديشهمي

ئي اند، از اواز ميان نرطته ئودال و اشراف كه كالً يلب از يک او و وجود يبقه طآزاد 

كند. هم مردم را ايجاب مي "زيستمختلط هم"ديگر، خود بخود، پذيرش حکومت 

بايد در امر حکومت مداخله و مشاركت داشته باشند و هم صاحبان امتياز. طکر 

، تحاكميت ملي نيز با ايح ااتنتاج اازگار اات. حکومت از آن اكثريت مردم اا

ولي وجود اكثريت ناطي بکارگير  ارليت نيست. نخبگان نيز بايد در كنار مردم عاد ، 

نتسکيو به ايح ااتدالل وولي م 1٢دارا  نمايندگاني در نهادها  حکومتي باشند.

ا  هخواهد در رالب نظريه تفکيک روا  خود با ااتداللكند بلکه ميبسنده نمي

دانيم كه محور اصلي انديشه يه كند. ميحقوري، وجود مجلس دوم را توج-ايااي

او، جداااز  روا و رو در رو ررار دادن آنها و تورف يکي بوايله ديگر  اات، تا آزاد  

نويسد: ها  خودار  و ااتبداد مصون بماند. لذا ميو امنيت شهروندان از آايب

 ( روها جلو  )زياده هيأت تقنيني از دو رسمت تشکيل خواهد شد و يکي از بخش»

ه تقسيم روه مقنن«. بخش ديگر را بر حسب اختيار متقابل مهاركننده خواهد گرطت

به دو بخش متمايز، منطبق با نظام دومجلسي اات كه در چهارچوب تفکيک و توازن 
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 روا به عنوان امر  واجب تشريح شده اات.

رااند كه ايح انديشمند در پي آن برراي عقايد مونتسکيو در ايح باب مي

ها  ممتاز و متمايز اجتماعي نيز بتوانند ا  بينديشد كه گروهه اات تا نظراً چارهبود

بدات عوام داده  ند. چرا كه اگر ارنوشت جامعه كالًداتي در حکومت داشته باش

شود، تنها شيوه گزينش نمايندگان روه مقننه، محدود به انتخابات و آرا  عمومي 

آن نخواهد بود كه بتوانند در كنار نمايندگان  باشد، هيچگاه نخبگان جامعه را امکان

ها  خود را أت حاكم بمانند و اراده و رابليتمنتخب و منبعث از آرا  مردم، در هي

 اعمال كنند.

زيست، عجيب نيست. زيرا صاحبان ايح انديشه در دوراني كه مونتسکيو مي

ل اگر در حال اطوامتياز گذشته، هنوز بصورت وارعيتي عيني، موجودند. يبقه اشراف 

نشيني اات، اما هنوز همه چيز خود را از دات نداده اات. يبقه بورژواز  و عقب

ره ها  مذاكها  رهر و خشونت يا بوايله شيوهتازه به دوران رايده نيز بايد يا از راه

ااالر ، انتخابات، مشاركت مردم و تواطق، امتيازات جديد  بدات آورد. طکر مردم

، در حال نضج و غليان اات، ولي به صور مختلف تعبير و تفسير در كار حکومت

يا  تحميل نمايندشود. آيا بايد اكثريت حکومت كنند و روانيح خود را بر ارليت مي

مدخل ها  حاكم ذ ا  در داتگاهها و يبقات اجتماعي به گونهايح كه همه گروه

ا هو امتيازات متقابل ميان گروه ها و روانيح از تواطق و داد و اتدگير بوده و تصميم

ر د« مردم»گستر؟ آيا مفهوم ااالر ، انحصاريلب اات يا دامححاصل شود؟ آيا مردم

« تمل»چهارچوبِ اكثريت عدد ، محصور اات يا تاب ايح رالب را ندارد؟ يعني لباس 

ير، قد؟ به هر تپذيردپوشد و اكثريت و ارليت را با هم و در كنار هم ميبه خود در مي

نگر  بيني وايع و آيندهمونتسکيو خود روشنفکر  از تبار اشراف و نجباات. جهان

دهد كه در حصار تنگ و محدود مناطع يبقاتي خود طلسفي و ايااي به او اجازه نمي

ا  هبيح و رشر  هم نيست كه صدا  پا  تحوالت و حركتپا  بفشرد. آن ردر كوته

ها را در پويايي يبقه در ميت و عمق دگرگونياجتماعي عنصر خود را نشوند و اه

ها  اجتماعي درك وران و ااير رشور و اليهحال يلوع بازرگانان، صنعتکاران، پيشه
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ها  كند. رالبنکند. و ، نظريات خود را به عنوان نماينده ايح بورژواز  مطرح مي

ا روشحه و  بها  نويني اات كظامااز نطني و تکنيکي ارائه شده تواط و ، زمينه

بيند. ولي اگر از يک او، به اشراف و نجبا وابستگي بيني، ظهور آنان را به چشم مي

ده تواند حقايق را نديعلمي، نمينگر  و وارع بينيدارد و از او  ديگر، به علت كلي

ا  برگزيند كه با بگيرد. بايد هم به وارعيات حال و آينده گردن گذارد و هم شيوه

رطع رابطه نشود. از او  ديگر، او با برراي و مطالعه آثار طالافه يونان  گذشته كامالً 

ااالر  آشنا و هم و مشاهده تأايسات ايااي انگلستان، هم با مزايا و نعمات مردم

از خطر تبديل آن به گونه جديد  از خودكامگي آگاه اات. و  و ااير معاصرانش 

اء ها  گذشته برا  اعادت ابنقه و رژيمها  مطلاند كه اگر الطنتبه نيکي درياطته

ها در زير ام اتوران امپرايورها و اند و آزاد  انسانبشر، كال زيان بخش بوده

االييح خودكامه مضمحل شده اات، نبايد ضمح رها شدن از آن، خود را به دام 

نظامي ديگر انداخت كه ااتبداد با چهره جديد  ظاهر شود يا به زبان ديگر، 

گردد. به هر تقدير، در « طرد»جانشيح خود كامگي « نيرو  تعداد»ر  ديکتاتو

ها  پيش انديشيده يا تجربه شده طني، منتسکيو، جستجو  خط زريح تعادل و شيوه

به گردن هواخواهان نظام دومجلسي، حق بزرگي دارد. زيرا رالب نظر  ارائه شده 

ا بعد هنظيم شده بود كه االتواط او، با پشتوانه تجربه انگلستان، يور  تدويح و ت

از او انگيني دكتريح حقوري و علوم ايااي به او  پذيرش مجلس دوم در كنار 

مجلس انتخابي تمايل گرطت. اكثر كشورها  اروپايي، در عبور از نظام الطنت مطلق 

لقوانيح ابه الطنت محدود و اپس به الطنت مشرويه پارلماني، با تکيه بر كتاب روح

وان تها  كم و بيش مشابهي، وجود نظام دومجلسي را پذيرطتند. حتي ميو ااتدالل

اات مانند ايح كه گفت نظرات و  در رويه بسيار  از كشورها تأثيرگذار بوده

مجلس مواسان طرانسه در  1٧91بخش اصالحاتي بود كه در اال تفکراتش الهام

اروپايي در اده  توضيح آنکه، غالب كشورها  13نظام ايااي كشورش اعمال نمود.

ا ااالر بها  مردمنوزدهم به تدويح روانيح ااااي خود پرداختند، ررني كه گرايش
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 پردازان، حقوردانان و واضعانشدت بيشتر  از ررن منتسکيو پديدار شده بود. نظريه

ه كننده انقالبات، از بيم آن كه اگر بكح و دگرگونرانون ااااي، در برابر ايل بنيان

ها  هولناك ااالر نپردازند، دچار ضعف شديد روه مجريه و تکانها  مردممهار نهاد

در روابط اجتماعي و حقوري خواهند شد، لذا ملهم از عقايد طالافه اده هجدهم 

ها  جديدتر  كه منبعث از شرايط و نظير مونتسکيو، منتها با تمسک به ااتدالل

يي و رويارو« نظارت و توازن»ل كيفيات نوااخته بود، به تنسيق نهادها در رالب اص

ا، هها  رانوني يا عملي يکي از آنروا با يکديگر پرداختند، تا مبادا اختيارات و ردرت

موجب تضعيف و تعبد ااير نهادها شود و ارانجام نوع جديد  از ااتبداد و 

خودكامگي اربردارد. نظام دومجلسي هم در ايح رالب طکر  مورد پذيرش ررار 

معني كه در برابر مجلس نخست كه نمودار نوجوئي، تحول، تحرك و  گرطت. بديح

د كار  واردگرگون كنندگي بود، مجلس دومي بوجود آيد تا عقل، تدبير و محاطظه

توان به نوعي مظهر دهنده مجالس دوم را ميبنابرايح، اعضا  تشکيل 14معادله شود.

ذر اعضا  مجالس نخست زده و احسااات زود گتعقل و جلوگير  از تصميمات شتاب

 دانست. 

 هبوم كپبرچهم.منظبممدميجلويمدرمبمخيمدملت4

در ايح گفتار به برراي تطبيقي مجالس انا  برخي از كشورهايي كه از نظر 

 آيند.پارچه به شمار ميباطت و ااختار حکومتي در زمره كشورها  يک

م.متنگلوابن1.4

جلس عوام و مجلس اعيان اات. پارلمان انگلستان به يور انتي متشکل از دو م

 باشد. اما با گذر زمانمجلس دوم يادگار دوران طئوداليته و يبقه اشراف ايح كشور مي

تركيب آن تغيير و اختيارات آن نيز كاهش ياطته اات تا حد  كه برخي باور دارند 

باشد، ايح مجلس در ابتدا كاماًل موروثي و دارا  مجلسي ميپارلمان ايح كشور تک

توان گفت كه گذار  بودند اما امروزه در باب اختيارات مجلس اعيان ميختيار رانونا
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تريح اختيارات ايح مجلس عبارتند از: عمده 15با گذر زمان كاهش ياطته اات.

گذار . توضيح ايح كه در غالب اختيارات تشريفاتي، ايااي، رضايي و رانون

وزيران و كابينه صرف حضور در مجالس كشورها  پارلماني نظير انگلستان غالباً ورت 

گويي به آنها شده كه ايح امر آنان را گذار  و شنيدن نطق نمايندگان يا جوابرانون

اشاره گرديد  گونه كه ربالًدارد و همانها باز مياز اشتغال منظم به امور وزارتخانه

ي ورپيدايش نظام دومجلسي در ايح كشور محصول تدرج تاريخي اات و دليل حق

 توان ياطت. ويژه ا  برا  آن نمي

م.مت ابلزب2.4

پيش از اقوط الطنت و ااتقرار نظام جمهور  در ايح كشور نيز دومجلس كه 

يکي مجلس مبعوثان و ديگر  مجلس انا باشد داير بود. اعضا  مجلس مبعوثان از 

يرف يبقات مختلف ولي تحت داتورات و نظارت مستقيم شورا  عالي طاشيست 

منصبان شدند در صورتي كه اعضا  مجلس انا را پادشاه از صاحبانتخاب مي

كرد. امروزه نوع حکومت در ايح كشور العمر انتخاب ميحکومتي و به صورت مادام

باشد و پارلمان طعلي ايح كشور مركب از مجلس انا و مجلس جمهور  پارلماني مي

ايح كشور ربل از اقوط الطنت و گونه كه اشاره گرديد در نمايندگان اات و همان

ااتقرار رژيم جمهور  نيز دو مجلس كه يکي مجلس مبعوثان و ديگر  مجلس انا 

كه حالت انتصابي داشتند. اما امروزه اغلب نمايندگان انا برا   16باشد، داير بودمي

گردند. نکته آن كه اگر در هايي پنج االه با رأ  همگاني و مستقيم انتخاب ميدوره

اني من حداكثر نظام پارلماني تا حدارل نظام پارلماني طرانسه، جايگاه نظام پارلميا

تر ي ايح كشور به او  حداكثر متمايلگمان نظام پارلمانايتاليا را جستجو نماييم بي

ها  نظام پارلماني به معني تمركز ردرت در روه مقننه را اات و بسيار  از ويژگي
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 .1٧داراات

م

مهبومرررت لسمدمممدرمدملت.مرلوفهممج دوميج5

طلسفه وجود  مجلس دوم در ايح كشورها، ناشي از دوگانگي ااختار ايااي  

دولت طدرال اات، چون هدف طدراليسم، ايجاد وحدت ميان كشورها  عضو و در 

ها  هر يک از آنهاات به هميح جهت اازمان دولت طدرال عيح حال حفظ ويژگي

مركز  )روا  عمومي طدرال( و حکومت محلي متشکل از دو اازمان اات: حکومت 

)روا  عمومي مجريه كشورها  عضو( كه يبق رانون ااااي طدرال، ارتدارات 

حکومتي بيح آنها توزيع شده اات. به هميح ترتيب پارلمان مركز  دولت طدرال نيز 

ها  كشورها  كننده تنوع و ويژگيمتشکل از دو مجلس اات: مجلس اول منعکس

ر كشورعضو به نسبت جمعيت خود در ايح مجلس نماينده دارد. مجلس عضو اات، ه

 1٨دوم )انا(، مظهر وحدت كشورها  عضو و نمايندگان اياالت.

در ايح مجلس، هر كشور عضو، صرف نظر از جمعيت و مورعيت خود به 

باشد، به يور مثال در اياالت متحده امريکا پارلمان ايح يور برابر دارا  نمايندگي مي

ر )كنگره( دارا  دو مجلس )نمايندگان و انا( اات. مجلس اول به وايله همه كشو

شوند، مجلس دوم بدون توجه به مردم اياالت به نسبت جمعيت آنها انتخاب مي

شود. هر دو مجلس از جمعيت هر ايالت از ررار دو اناتور از هر ايالت انتخاب مي

ند جز ايح كه نظارت بر اياات گذار  دارا  حقوق مساو  هستلحاظ اختيار رانون

خارجي و دطاع از طدراايون، و روابط و مناابات بيح اعضاء و رطع اختالطات احتمالي 

مجلس نخست و دولت با مجلس دوم اات. همچنيح مجلس طدرال اويس مركب از 

ها. نمايندگان شورا  ملي به وايله همه دو شوراات: شورا  ملي و شورا  دولت

د. در صورتي كه اعضا  شورا  شونبه نسبت جمعيت آنها انتخاب ميها مردم كانتون

ها بدون توجه به جمعيت هر كانتون از ررار دو نماينده از هر كانتون، و يک دولت
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شوند و هر دو شورا جز امور خاصي از اختيارات نماينده از هر نيمه كانتون انتخاب مي

 19باشند.گذار  برخوردار ميرانون

م.مربر خچه6

، نمايندگان ايزده دولت امريکايي 1٧٨٧در كنوانسيون طيالدلفيا، به اال 

كشور -ريز  يک رانون ااااي مشترك و يک دولتگرد آمده بودند تا نسبت به پي

انديشي پردازند. در آغاز، اكثريت نمايندگان، در پي ايجاد يک مجلس طدرال به چاره

ها  ازمان دهند كه كليه گرايشبودند و چنيح در نظر داشتند كه آن را يور  ا

موجود در ميان نمايندگان ايح ايزده دولت را در درون آن ارضاء نمايند. ولي هدف، 

به آااني رابل حصول نبود. در وارع دو گرايش اصلي در زمينه تركيب پارلمان، بيح 

كم جمعيت از او  ديگر، ها  بزرگ و پرجمعيت از يک او و دول كوچک و دولت

ها  پرجمعيت را نظر آن بود كه هر ايالتي، به خورد. نمايندگان دولتيبه چشم م

 ا نسبت جمعيت خود، در مجلس نمايندگان، عضو داشته باشد. اگر چنيح شيوه

ل را شک، مجلس طدراتوانستند، بيپذيرطته شده بود، دو يا اه ايالت پر جمعيت مي

روانيح را به اود خود به ها  ايح مجلس، ربضه كنند و با داشتح اكثريت كراي

تصويب براانند. به هميح جهت، نمايندگان دول كم جمعيت، با اراختي ااتدالل 

كننده در ايح كنفرانس، دارا  شخصيتي اات حقوري كردند كه هر دولت شركتمي

دولت »ها، لذا جمعيت و اندازه اياالت در ماهيت و مستقل، در رديف ااير دولت

ر چنداني ندارد. پس عضويت در مجلس طدرال نيز نبايد تابع ايح اعضاء تأثي« بودن

جمعيت اياالت باشد، بلکه هر ايالت بايد به نسبت برابر در آنجا نماينده داشته باشند. 

شد كه وزن و اهميت اياالت كم جمعيت، از بديهي اات، ايح شيوه موجب آن مي

كه تعداد اياالت كوچک،  ردرت اياالت پرجمعيت پيشي گيرد. به زبان ديگر، از آنجا

ود را توانستند اراده خبيشتر از اياالت بزرگ بود، داته اول با نيرو  اكثريت آراء، مي

بر اياالت بزرگ و پرجمعيت تحميل كنند. پس از بحث و مجادله طراوان، در آخر كار، 

تواطق شد كه به جا  يک مجلس، دو مجلس بوجود آيد مجلس نمايندگان و مجلس 
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ها  مجلس نمايندگان به نسبت جمعيت هر يک از اياالت، توزيع شود و ايانا. كر

ايح مجلس، تجسم بخش وحدت و يکپارچگي ملت امريکا تلقي گردد. هر شهروند 

توجه به تابعيت ايالتي خود، در انتخابات مجلس نمايندگان شركت كند يي، بيامريکا

ه نوخااته باشند. ولي در و اعضا  ايح مجلس، در حقيقت، مظهر يگانگي ايح جامع

مقابل، مجلس ديگر  بوجود آيد )مجلس انا( كه هر ايالت عضو، رطع نظر از ابعاد 

ها  برابر  در آن داشته باشد، تا در صورتي كه كننده، كراييا جمعيت تركيب

تصميمات مجلس نمايندگان، به اود گروهي از اياالت اتخاذ شد، در مجلس انا 

اياق، مجلس انا، در كنار مجلس نمايندگان پذيرطته و ررار بر تعديل يابد. به ايح 

ايح شد كه هر ايالت عضو، دو نفر نماينده به آنجا گسيل دارد. لذا، دو مجلس با هم، 

ح دهند و با همکار  يکديگر روانيكنگره )پارلمان( اياالت متحده امريکا را تشکيل مي

بند  بعدها، بسان الگوئي در ااختراانند. ايح شيوه، و مقررات را به تصويب مي

ناپذير و الزامي ها  طدرال بکار رطت و مانند روشي اجتنابتركيب پارلمان دولت

 ٢٠كشورها  طدرال بشمار آمد.-محتوم، جزء شرايط ااختي دولت

مهبومنظمومنظبممدميجلويمدرميش رهبومرررت .مپب ه7

تضا دارد، تا ايح گرا  كشورها  طدرال اراااس ايح اات كه ااخت دوگانه

ا  در ااختار ايح ا  منعکس شود. دو عامل پايهثنويت در نهادها  طرمانروا، به گونه

يلبي، كششي اات كه نوع كشورها به ررار زيرند: وحدت و كثرت. گرايش وحدت

كشور طدرال بسو  هم، در جهت يکپارچه شدن -ها  حاكم، در درون دولتملت

 ها  دول عضوه ويژه در زمينه حفظ شخصيت و ويژگيدارند و تمايل كثرت خواهي ب

اات. لذا پارلمان طدرال، بايد منعکس كننده ايح گرايش دو گانه باشد و نظام 

تواند آن را از لحاظ اازماني تجسم بخشد. البته دومجلسي به بهتريح وجهي مي

يون نوانسيور كه اشاره شد، ااتقرار مجلس دوم طدرال، ثمره تواطق نمايندگان كهمان

طيالدلفيا بود، نه بر اااس موازيح نظر  و دكتريني. اما از آنجا كه نظام دومجلسي 

طدرال، در كشورها  ديگر  نيز نظير اوئيس، آلمان، هند، و اتريش، ااتراليا و غيره 
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مورد پذيرش ررار گرطت، به تدريج ااتفاده از ايح نظام و دكتريح حقوري كه در روند 

رطت، اصل دومجلسي بودن را در كشورها  طدرال به صورت اجرا و عمل شکل گ

ها  دو گانه در پارلمان ا  كه اصل انعکاس گرايشراعده كلي حقوق درآورد. به گونه

اات، هر چند كه در طدرال، مورد ربول اجماع علما و رانون ااااي نويسان وارع شده

وري مذكور در باال، در عمل، نحوه اجرا  آن متنوع بوده اات. به هر حال، تحقق حق

 مفهوم دريق و كالايک آن موكول به رعايت دو شرط ااااي اات:

ها  عضو طدراايون، رعايت برابر  كمي. به زبان ديگر، هر كدام از دولت -1

 بايد دارا  تعداد مساو  نماينده در مجلس دوم باشند.

رعايت برابر  كيفي: يعني اينکه مجلس دوم دارا  همان اختيارات و  -٢

 ظايفي باشد كه رانون ااااي برا  مجلس نخست رائل شده اات.و

 .منظبممدميجلويمدرمبمخيمتوميش رهبومرررت م8

نگذار  برخي از كشورها  در ايح گفتار به برراي تطبيقي مجالس دوم رانو

 پردازيم. طدرال مي

 تيم كبم.٨.1

 ٢1ند.ككشور امريکا دارا  نظام ريااتي بوده و از نظام طدراليسم تبعيت مي

يعني به لحاظ ااختار دروني ارزميني دارا  دولتي طدرال اات. با توجه به تاريخ 

تأايس مجلس در اياالت متحده امريکا، بايد گفت كه اااس روه مقننه در ايح كشور 

روه مقننه ايح كشور ايح  ٢٢ميالد  گذارده شد. 1٧٨٧در كنفرانس طيالدلفيا در اال 
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گردد اعمال و مجلس انا و نمايندگان تشکيل ميكشور از يريق كنگره كه از د

شود. دو عامل وحدت و جمعيت، منشأ ااااي نظام دو مجلسي روه مقننه ايح مي

باشد. در باب مجلس انا  ايح كشور شايان ذكر اات كه هر ايالت دو نفر كشور مي

نماينده در مجلس انا دارد كه به يور مستقيم و به نمايندگي از يرف كل مردم 

شوند و هر دو اال، دوره نمايندگي يک ا  شش االه برگزيده ميايالت برا  دوره

راد. اناتورها بايد حدارل اي االه و برا  نه اال شهروند اوم اناتورها به پايان مي

بايست ااكح ايالتي باشند كه به نمايندگي كشور بوده باشند؛ اطزون بر ايح آنها مي

باشد و ت مجلس انا بر عهده معاون رئيس جمهور ميشوند. رياااز آن برگزيده مي

 باشد.تعداد نمايندگان مجلس انا بالغ بر يکصد نفر مي

م.مآلمبن2.8

، جمهور  اات و رانون٢٠يکم ماده نظام ايااي آلمان به موجب بند 

گذار  در جمهور  آلمان بنا بر ماده هفتاد و اوم، در موارد  در انحصار مجلس 

نوع  (.٧4هاات )اصل گذار  ايالتبا رانون( و در موارد  مشترك ٧3طدرال)اصل

باشد. روه مقننه در ايح كشور از حکومت در ايح كشور جمهور  طدرال پارلماني مي

 ات. اات يا شورا  طدرال تشکيل شدهدو مجلس بونداتاگ يا مجلس طدرال و بوندار

 هر ايالت»تعداد اعضا  بوندارات بستگي به ميزان جمعيت در هر ايالت دارد 

ايح مجلس دارا  شصت و نه عضو « باشددارا  حدارل اه و حداكثر شش رأ  مي

اات. پارلمان در ايح كشور حتي به اتفاق دو مجلس از حاكميت پارلماني كامل به 

مباشد. خوردار نمير كشور انگلستان وجود دارد بره دا  كگونه

م.متسامتلزب3.8

اات و اعضا  هر  ااتراليا از دو مجلس نمايندگان و انا تشکيل گرديده

باشند. دوره نمايندگي در مجلس انا شش االه اات. دو مجلس منتخب مردم مي

 تعداد كل و«. كندها  ايح مجالس پس از دوره اه االه تغيير مينيمي از كراي»

از لحاظ گستره اختيارات دو  ٢3.باشدنمايندگان مجلس انا هفتاد و شش اناتور مي

                                                                                                     
 فصلنامه ديدگاه های حقوق، «آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی استرالیا»طالیی، فرهاد،  23
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مجلس، ردرت انا  ااتراليا در غالب موارد، مشابه و برابر با مجلس نمايندگان آن 

 ٢4باشد.كشور اات، كه مبنا  آن بر اااس رانون ااااي ايح كشور مي

م.يبل و4.8

درال شامل دو مجلس رانونگذار  ميمان طيبق رانون ااااي مالز ، پارل

از : مجلس نمايندگان و مجلس انا. انتخابات مجلس انا به صورت  كه عبارتند باشد

باشد كه بيست وشش نفر از آنها تواط ني نيست و دارا  شصت وهشت عضو ميهمگا

 شوند كه دو نفر از هر ايالت بدون در نظرگذار  انتخاب ميشوراها  ايالتي رانون

شوند، ايح اطراد نبايد به يور هم زمان عضو گرطتح اندازه و اهميت اياالت انتخاب مي

گذار  ايالتي باشند. چهل و دو عضو ديگر مانند مجلس اعيان در شوراها  رانون

 گردند و بايد از اطراد انگليس با مشورت و توصيه دولت تواط پادشاه منصوب مي

انجام داده يا به نوعي در حرطه، تجارت، صنعت باشند كه يا خدمات عمومي برجسته 

  ها  رومي باشند، دوره تصدو مسائلي از ايح ربيل نخبه باشند و يا نماينده ارليت

ها توان پيشنهادنمايندگي اناتورها برا  مدت اه اال بوده و بجز روانيح مالي مي

 ٢5را در هر يک از دومجلس مطرح ااخت.

 

منازجهمگزمو

جلسي در كشورها  طدرال نظر غالب در توجيه آن از در باب نظام دوم

-گيرد كه مورد ربول اكثريت ايح كشورها ررار گرطتهمي الزامات ااختار  آن نشأت

اات. ولي در خصوص ايجاد نظام دومجلسي در كشورها  يکپارچه دكتريح حقوق 

                                                                                                     
  85، ص 23، ش 1380، قضايی

شريه ن، «اختار قوه مقننه در استرالیاپیشینه و کارکرد مجالس دنیا: نگاهی به س»ارفعی، عالیه،  25

 228، ص  7، ش 1373، مجلس و پژوهش
دگان در شونکنندگان و انتخاببررسی تطبیقی شرایط انتخاب»عباسی، بیژن و جعفری، مصطفی، 26

 119، ص 2، ش 1390 مجله حقوق تطبيقی،، «نظام انتخاباتی مجالس ایران و مالزی
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ي وبو  ايااها، رنگگير باشد و اكثر موضعااااي به شدت دچار پراكندگي مي

دارد و گاهي نيز صورت حقوري دارد، ولي در اصل، مالحظات ايااي در آن مطرح 

 اات. 

راد وجود ايح مجالس در كشورهايي كه از نظام به هر تقدير به نظر مي

كنند الزم و ضرور  اات و در مورد كشورها  تکباطت، به شرايط طدرال تبعيت مي

يايي آن بستگي دارد. به خصوص و عوامل طرهنگي، تاريخي، جمعيت و واعت جغراط

ااز و نقطه عطف ايح مجالس محسوب گردد. نتيجه تواند زمينهشرايط تاريخي كه مي

ايح كه هم در كشورها  طدرال و هم در كشورها  بسيط مجالس دوم اودمند و يا 

باشند و ايح كه طلسفه و داليل وجود  مجالس دوم را منطبق با كشورها  مضر مي

و در مورد كشورها  يکپارچه رائل به عدم ضرورت ايح مجالس صرطاً  طدرال بدانيم

ايم. درات اات كه طدرال به دليل ااختار ايااي در ايح كشورها باشيم اشتباه كرده

باشد اما شرط كاطي نيست و يا بسيط بودن كشور  مؤثر در تشکيل مجالس دوم مي

ه كه ربالً اشاره گرديد يکي از گونبه عوامل مهم ديگر  نيز بستگي دارد. زيرا همان

  برخي علما  حقوق تنها كشور مؤاس ثيرگذار و بنا بر عقيدهأكشورها  مهم و ت

باشد، در حالي كه اگر بخواهيم صرطاً به ااختار ميام دومجلسي كشور انگلستان نظ

ايااي كشورها ااتناد كنيم و نظام دومجلسي را متنااب با كشورها  طدرال بدانيم 

گذار ايح نظام كشور انگلستان اات كه ااختار آن شويم كه مادر و بنيانمي متوجه

باشد نه طدرال. نتيجه ايح كه توجه به عوامل ديگر نيز حائز به صورت يکپارچه مي

اهميت اات عواملي مانند عرف رايج در كشورها، عوامل تاريخي، ايااي، اجتماعي، 

 حقوري، اعتقاد ، انتي و امثال آن.

مانند انگلستان كه نماد بارز حکومت نظام دومجلسي اات ايح  كشور 

روند را بر اااس يک اتفاق تاريخي تجربه كرده اات و طلسفه وجود نظام دومجلسي 

توان طلسفه وجود  نظام توان تجربه تاريخي دانست. اما ميدر آن كشور را مي

كشورها  طدرال ميمت ايح نظام در دومجلسي در كشور آمريکا كه نماد بارز حکو

دانست كه ربالً به آن اشاره  1٧٨٧باشد را ناشي از كنوانسيون طيالدلفيا در اال 
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 توان گفت كه آنان پس از ارزيابيگرديد. ولي به صورت كلي در مورد ديگر كشورها مي

گونه كه در باال اشاره اند. همانمعايب و مزايا  نظام دومجلسي آن را ربول يا رد كرده

توجه به داليلي از ربيل شرايط تاريخي و جغراطيايي، عرف حاكم، جمعيت،  گرديد

مصلحت و مناطع ايااي، اجتماعي، طرهنگي و ارتصاد  و عواملي از ايح ربيل. اما 

توان ايح گونه ااتنباط نمود كه در حقيقت و با توجه به روند حاكم در كشورها مي

 باشد.تر ميه مراتب مهمجايگاه و نقش عوامل ايااي از ديگر داليل، ب

مم
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