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  چکیده
برخـی  باید عوامل متعددي را مورد مطالعه قرار داد هادولتبراي بررسی عملکرد 

هـدف ایـن . دارنـد تأکیدبراهمیت عوامل ارادي  برخی وعوامل ساختاري  تأثیربر 
در عملکـرد  تـريمهماست که کدامیک از این عوامل نقش  سؤالمقاله پاسخ به این 

کـرده بـا اسـتفاده از  این مقالـه تلـاشاند؟ داشتهدر جمهوري اسلامی ایران  هادولت
تحلیلـی بـا بررسـی سـطوح مختلـف  -و روشـی تـاریخی  نظریه سـاختاریابی گیـدنز

تأثیرگذاري این عوامل به ارائه چارچوبی براي بررسی عوامل مؤثر بر عملکـرد دولـت 
دهـد درتحلیـل عمـل سیاسـی هاي این پژوهش نشان مییافته. کند در ایران دست پیدا

کرد اما باید به این واقعیت توجه کـرد کـه ایـن  ازعملکردهاي انسانی شروع دولت باید
عاملـان سیاسـی در یـک  داشته و کنش )Recursive(حالتی بازگشتی عملکردهاي ارادي

ایـن بازتولیـد از . شـوندو در برخورد با ساختارهاي موجود دائماً باز تولید می فرایند
کنـد و لـذا بایـد عمـل و از سوي دیگـر سـاختارها را متحـول می یکسو عوامل انسانی

عاملیـت و سیاسی در ایران را به شکلی فرآینـدي و بـا توجـه بـه نـوع بازخوردهـاي 
  .  ساختارها مورد مطالعه قرارداد
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  مقدمه

هاي مختلفی بوده است که هریـک عرصه دولت در چند دهه گذشته محل ظهور دولت

انـد وتلـاش دنبال تغییرات مـورد نظـر خـود بودهبر اساس دیدگاه و رویکرد سیاسی خاص ب

ها به اما همه این دولتهاي مورد نظر خود را به پیش ببرند گیرياند تا اهداف وجهتنموده

ها واهداف مورد نظر خود را که در رویکرد آنها غلبه داشـت دلایل مختلفی نتوانستند آرمان

هاي مختلـف مشـترکی در عرصـه رغم تفاوت دررویکردهـا بـا مشـکلاتتحقق بخشند و به

جه بودهفرهنگی و سیاسـت خـارجی مواجـه بوده، اقتصادي خارجی موا ست  ظر میانـد در واقـع بـه نظـر میفرهنگی و سیا به ن قع  ند در وا کرد رسـد عملکـرد ا سد عمل ر

بـراي بررسـی عملکـرد  خـورد وآنان رقـم میها تحت تأثیر عواملی فراتر از خواست ها تحت تأثیر عواملی فراتر از خواست دولتدولت

بـر ایـن اسـاس ایـن سـؤال مطـرح . ها باید عوامل متعـددي را مـورد مطالعـه قـرار داددولت

گردد که براي بررسی عملکرد دولت در جمهوري اسـلامی بایـد بـه چـه عـواملی توجـه می

ها نقش دارند؟ آیا نخبگـان سیاسـی کرد؟ و چه عواملی در روندتصمیم سازي توسط دولت

، هاي مختلف سیاسـی اقتصـاديها در حوزهحاکم عامل مستقل و محوري در تصمیم سازي

زاران دولتی توسط چارچوب خاص تعیـین شـده توسـط باشند یا اینکه کارگو اجتماعی می

گردند و در واقع آیا دولت استقلال اجتماعی داخلی و یا خارجی محدود می-سیستم سیاسی

گـردد کامل در تصمیم سازي خـود دارد؟ و یـا اینکـه توسـط عوامـل دیگـري محـدود می

بیرونـی سـنجید؟ پاسـخ وعملکرد این نهاد را باید بر اساس میزان تأثیر عوامل دیگر درونی و

به این سؤالات اهمیت زیادي در نوع نگرش ما به دولـت و ارزیـابی عملکـردي آن خواهـد 

داشت و این مقاله تلاش خواهد کرد با بررسی سطوح مختلف تأثیرگـذاري ایـن عوامـل بـه 

  .  ارائه الگویی براي تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد دولت در ایران دست پیدا کنیم

  بحث نظري -الف

ها سه رویکرد مهم توسط اندیشمندان علوم سیاسـی مطـرح براي بررسی عملکرد دولت

مدعی هستند که تحول دولت وعملکرد آن ، برخی با تأکید بر اولویت ساختارها. شده است

هـا اختیـارات محـدودي در ایجـاد باشـد و دولتتحت تأثیر ساختارهاي سیاسـی مسـتقر می

ساختارهاي مستقر در عرصـه سیاسـی تـا حـد ، واقع بر اساس این دیدگاهدر . تحولات دارند

. کنـدسمت و سو و نحـوه عملکـرد نهادهـاي سیاسـی همچـون دولـت را تعیـین می، زیادي

توان به فهم مناسبی از عملکرد نهادهاي سیاسـی دسـت بنابراین با ارجاع به این ساختارها می

کنند که کـارگزارن سیاسـی و اجتمـاعی کاملـاً  کنند تا ثابتساختارگرایان تلاش می. یافت

اي که توسـط هاي محدود شدهباشند و همواره در درون قالبآزاد در اعمال اراده خود نمی
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گیرنـد و حرکـت ساختارهاي اجتماعی سیاسی بـراي آنهـا در نظـر گرفتـه شـده تصـمیم می

عنوان مفهـومی بـه ساختارگرایان بر کل در مقابـل جـزء تأکیـد دارنـد وسـاخت را. کنندمی

سازند و معتقدند که تحلیل درستی از کل و نوع رابطـه تحلیلی براي مطالعه اجزاء مطرح می

  . ) 284: 1391، تواند تحلیلی جامع ارائه نماید (بشیریهآن با اجزاء می

ــاي حــداکثري آن نگرشــی اســت کــه جامعــه را همچــون ، اصولاًســاختارگرایی در معن

: 1384، بیند که مستقل از افـراد و کنشـگران اسـت(مارشرمند میاي عینی و ساختامجموعه

دیوید مارش برخی از این نقـدها را بـه . ) اما نقدهاي مختلفی بر این نظریات شده است 312

فعالیـت افـراد را دسـت کـم گرفتـه و  سـاختارگرایی معمولـاً«صه کرده است:شکل زیر خلا

اسـتقلال واقعـی افـراد را نپذیرفتـه و ، دیگرعبارتبـه. گاهی کاملاً از آن غفلت کـرده اسـت

ــت ــرده اس ــار ک ــونی را انک ــاد دگرگ ــان در ایج ــایی آن ــا توان ــذاري و ی ــ. تأثیرگ ــاوه هب عل

کند که در آن همـه مـا صـرفاً ساختارگرایی تصویري از جهان اجتماعی و سیاسی ترسیم می

، از فهـم و درکمـان هسـتندفریب خوردگان وارفته و بی دست و پاي ساختارهایی که فراتر 

تمـام آنچـه مـا ، بر اساس این تقدیر گرایـی. باشیم و بر آنها هیچ نفوذي و تأثیري نداریممی

سـرانجام . توانیم انجام دهیم این است که بنشینیم و منتظر ظهور و بروز ذاتی تاریخ باشیممی

اند بیـرون از آن تهاگر این ادعا درست باشد پس چگونه پژوهشگران ساختارگراتوانس، اینکه

، مـارش«(قـدم بگذارنـد؟، سـازندساختارهایی که به شکل اجتناب ناپذیري ما را محدود می

1384  :312(  

هاي اراده گرایانه بر نقش کارگزاران سیاسی در تحولات تأکید دارند در مقابل دیدگاه 

اده گــزاران هــاي سیاســی و ارســازند و در ایــن راســتا بــر نقــش گفتمانو آن را برجســته می

ارده گرایـی رویکـردي اسـت کـه بـر . کننـدترین عوامل تغییـر سـاز تأکیـد میعنوان مهمبه

دهد و عامـل تعیـین کننـده اصالت را به کارگزاران و اراده انسانی می، خلاف ساختارگرایان

ی در واقع مبتنی بر فرد گرایـ. داندهاي بازیگران میها و ارادهدر تصمیمات سیاسی را انگیزه

هـاي سیاسـی اجتمـاعی بایـد محـور تحلیـل باشـد و معتقـد اسـت در تبیینشناختی میروش

گرایی فایـده، بر این اساس بر نظریاتی همچون انتخاب عقلـانی. ها و نیات فردي باشدانگیزه

هاي اما این دیدگاه نیز بـا نقـد. )8484::  13821382، ، (وبر(وبرعنوان محور تحلیل خود تأکید دارند به ...و

مواجه شـده ازجملـه اینکـه اصـولاً تصـمیمات فـردي اشـخاص همـواره تحـت تـأثیر مهمی 

عاطفی شـخص و یـا تحـت  باشد بلکه تحت تأثیر عوامل احساسی وعقلانیت فردي آنها نمی

تأثیر عواملی است که ساخته اراده فرد نیست بلکه در واقع تحـت تـأثیر سـاختارهاي نـامرئی 
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لاوه بر اینکه هیچ فعـل عقلـانی محضـی خـارج از ع. گیردشکل می عواطف او احساسات و

تأثیر نیست و شود وجود ندارد و از آن بیکه در آن محقق می هاي اجتماعیزمینه و ساختار

 . اي که در واقع شرط هر مفهومی از عقلانیت است ضروري استرو فهمی از زمینهازاین

دي مواجـه شـده اسـت هاي جدید هردو رویکردهاي قبلی بـا نقـدهاي جـاما در نگرش

هاي سـاختارگرایانه کلاسـیک ( اعـم از مارکسیسـتی و هاي اخیـر دیـدگاهبطوریکه در سال

در . گرایـی محـض طرفـدارانی چنـدانی نـداردهاي ارادهفونکسیوناالیستی ) همچون دیدگاه

تري از ساختارگرایی ارائـه شـده اسـت کـه ضـمن توجـه بـه نقـش هاي متعادلتفسیر، مقابل

عنوان چارچوبهاي کـم و بـیش منعطـف بر نقش ساختارهاي عینی به، کنش فرديذهنیت و 

تـوان کـه آن را می .)Giddens, 1984:85(  کننـدهـا تأکیـد میبـراي ایـن ذهنیـت و کنش

-این دیدگاه تلاشی بـراي پیونـد بـین دو سـطح تحلیلـی سـاختار  رویکرد ساختاریابی نامید

کننــد تــا از دو انگــاري ســاختاري و ی میایــن رویکــرد ســع. گــرددکــارگزار محســوب می

  . کارگزاري فاصله گرفته و آنها را دو سطحی بداند که در یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارند

در واقع بر اساس این رویکرد اگـر چـه فـرد بـه جهـان و در درون سـاختارهایی بـه سـر 

در حـال ، طور دائـمفـرد بـهزیـرا ، کنـدهاي مزبور تعین پیدا نمیوسیله ساختاربرد ولی بهمی

برخـی از . ) 63: 1385، شدن اسـت و محـدود بـه سـاختار نیسـت ( معینـی علمـداريساخته

ها و تمایلـات خواسـت، هاطرفداران این دیدگاه با نقد فردگرایی افراطی معتقدند که ارزش

فردي انعکاس یک گفتمان یا محصول درونی سازي یک نظام ارزشی اسـت در چـارچوب 

توان گفت که کارگزاران هرچند کاملاً تحت تأثیر سـاختارهاي تعیـین شـده دیدگاه میاین 

دهد و قـادر ها را تغییر شکل میباشند و اراده انسانی خود نیز ساختسیاسی و اجتماعی نمی

ها مـورد تأکیـد عنوان یک تأثیر گزار برساختبه تصمیماتی است که عاملیت کارگزار را به

هـاي فـردي نیـز مسـتقل از محـیط بیرونـی ها و ارزشسوي دیگـر خواسـت ما ازا. قرار دهد

ساسـییسس  اتاتییـآن است که حآن است که ح  دگاهدگاهییدد  ننییدرادرا  ييددییکلکل  نکتهنکته. )192: 13861386، ، (سیدمن(سیدمن  باشدنمی نه نـه   ییا

در در   ييندنـدییاز ساختارها است بلکه به مثابه فرآاز ساختارها است بلکه به مثابه فرآ  ييااو نه مجموعهو نه مجموعه  ييفردفرد  ييهاهااز کنشاز کنش  يياامجموعهمجموعه

مبه شمار مـ  ییاساسییآن عمل سآن عمل س  ييددیینظر گرفته شده است که مفهوم کلنظر گرفته شده است که مفهوم کل بهدو جنبـه  ييو داراو دارا  ددییـآآییبه شمار    دو جن

  یینقشنقش  ییاساسییسس  ییدگدگننبه زبه ز) ) Processual((  ندوارندوارییفرآفرآ  کردکردییرورو  ننییاا. . استاست  »»ييساختارساختار««و و » » عاملانهعاملانه««

  . . دارددارد  ههیینظرنظر  ننییدر ادر ا  ییاساساساس

  دودو  دردر  ندنـدییفرآفرآ  ننییـبه ابـه ا  ددییـها باهـا باعملکرد دولتعملکرد دولت  ییبررسبررس  يياست که برااست که برا  ننییبحث ابحث ا  ننییاا  جهجهیینتنت

سوکسـویی) از ) از ییالمللالملل  ننییوبوب  یی(داخل(داخل  ييساختارساختار  ييهاهاییژگژگییبه وبه و  ییعنعنیی، ، سطح کلان و خرد توجه کردسطح کلان و خرد توجه کرد   ک
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عاملتعـامل  يياافرض رابطهفرض رابطه  ييتوجه کرد اما به جاتوجه کرد اما به جا  گرگرییدد  ييکارگزاران از سوکارگزاران از سو  يياراداراد  ييهاهاییژگژگییو وو و   ییت

صرفاً و سـاختار را صـرفاً   تتییعاملعامل  ددییبابا  دنزدنزییگگ  ههییبا الهام از نظربا الهام از نظر، ، (ساختار)(ساختار)هه) و جامع) و جامعتتییفرد(عاملفرد(عامل  انانییمم ساختار را  و 

گرش فرآنگـرش فرآ  ههیینظرنظر  ننییدرواقع درادرواقع درا. . در نظرگرفتدر نظرگرفت  ییاساسییاعمال ساعمال س  ههییوجوه مختلف کلوجوه مختلف کل به بـه   ندوارنـدواریین

س(سـ  گرددگـرددییممـ  ييساختارسـاختار  یییـیگراگراننییییو تعو تع  یییـیگراگراارادهاراده  ننییگزگزییجاجا  ییزندگزندگ . . ))192192: : 13881388، ، دمندمنیی(

جدا از هستند کـه جـدا از   ییسمسمییدوآلدوآل  تتییساختار و عاملساختار و عامل  راراییزز که  بل درك نقابـل درك ن  گرگرییکدکـدییهستند  اراده و اراده و   وو  ستندسـتندییقا

کههمان طور کـه. . شوندشوند  للییجدا از هم تحلجدا از هم تحل  توانندتوانندییساختار نمساختار نم مال اراداعمـال اراد  ققییـساختارها از طرسـاختارها از طر  همان طور    يياع

یییـو تغو تغ  شوندشـوندییشده حفظ مشده حفظ م  جادجادییاا ندکننـدییممـ  رری مال اراداعمـال اراد، ، کن ها از طرتنهـا از طر  ززییـنن  يياع   نهنـهییزمزم  ششییپپـ  ققییـتن

گژگـییهرچند با شناخت وهرچند با شناخت و  گرگرییبه عبارت دبه عبارت د. . رندرندییگگییبه خود مبه خود م  ييشکل معنادارشکل معنادار  ييساختارساختار   ييهاهـاییژ

سوسـو و بـا توجـه بـه نقـش کنشـگران از سـو  ککییـاز از   ييساختارساختار شگران از  قش کن به ن جه  با تو خبرخـ  توانتـوانییممـ، ، گرگـرییدد  ييسو و  از از   ییبر

صه در عرصـه   ییدگرگوندگرگون  ييهاهاندندییفرآفرآ  ییژگژگییوو  ننییو همچنو همچن  ترترییجزئجزئ  ييدادهادادهاییامور و روامور و رو  ييهاهاییژگژگییوو در عر

مل سعمـل س  ندندییاما در فرآاما در فرآ، ، دادداد  ححییو توضو توض  دهدهییفهمفهم  ييرا تا حدودرا تا حدود  ییاساسییسس ساسـییع ضامکـان و توضـ  ییا کان و تو و و   ححییام

مال اعمـال   ههییعنوان وجوه مختلف کلعنوان وجوه مختلف کلامور بدون ارجاع همزمان به کنشگران و ساختارها بهامور بدون ارجاع همزمان به کنشگران و ساختارها به  ننییییتبتب اع

ها ضمن ها ضمن دارد و انساندارد و انسان  ييددییکلکل  تتییاهماهم  ییاراده انساناراده انسان  ندندییفرآفرآ  ننییوجود ندارد هرچند در اوجود ندارد هرچند در ا  ییاساسییسس

نعنـیی  تتییفعالفعال  ننییهمهم  ققییو از طرو از طر  شوندشوندییمم  تتییفعالفعال  ررییابراز وجود به عنوان کنشگر درگابراز وجود به عنوان کنشگر درگ   انانییـجرجر««  ییع

لاش پـژوهش تلـاش   ننییـکه در اکـه در ا  شودشودییمم  جادجادییو هم ساختار او هم ساختار ا  ییاست که هم آگاهاست که هم آگاه» » مداوم کردارمداوم کردار پژوهش ت

کرد آن و عوامل مـؤثر بـر عملکـرد آن   رانرانییتحول دولت در اتحول دولت در ا  ییبه بررسبه بررس  کردکردییرورو  ننییشده است تا با اشده است تا با ا بر عمل مؤثر  و عوامل 

ساختارها ونقش سـاختارها و  وو  ییاساسییعمل سعمل س  ندندییفرآفرآ  ننییییمنظور ابتدا به تبمنظور ابتدا به تب  ننییبه ابه ا  وو  ممییبپردازبپرداز مل ارادعوامـل اراد  نقش    ييعوا

طه دسـپس رابطـه د  وو  ممییپردازپـردازییممـ  رانرانییاا  دردر  ندندییفرآفرآ  ننییدرادرا ها را هـا را ها و ارادهها و ارادهساختسـاخت  ننییببـ  ییککییالکتالکتییـسپس راب

مانبسـتر زمـان  ککیی  دردر  وو  ندندییفرآفرآ  ننییدرادرا ستر ز کانو مکـان  ییب سمـورد بررسـ  ییو م خواهقـرار خـواه  ییمورد برر توانبتـوان  تاتـا. . دادداد  ممییقرار    ممییب

شاکرده که بتواند راهگشـا  ممییرا ترسرا ترس  ندندییفرآفرآ  ننییاز ااز ا  ییدرستدرست  ررییتصوتصو مدلارائـه مـدل  ييکرده که بتواند راهگ ئه    للییـتحلتحل  ييبرابـرا  ییارا

  . . باشدباشد  رانرانییاا  دولت دردولت در  ییاساسییعملکرد سعملکرد س

  فرایند عمل سیاسی در عرصه دولت در ایران و عوامل مؤثر بر آن  –ب 

دهـد کـه عمـل نگاهی به مکانیسم تصمیم سازي براي عمل سیاسـی در ایـران نشـان می 

باشد هرچنـد ایـن فراینـد از سیاسی درایران فرایندي است که تحت تأثیر عوامل مختلفی می

گیرد واز سوي دیگر تحـت تـأثیر یکسو در قالب یک ساختار سیاسی تعریف شده انجام می

اما درعین حال باید به این واقعیت نیز توجه کرد کـه ایـن گیرد کارگزاران سیاسی شکل می

باشـند بـراي تبیـین ایـن شدن مجـدد توسـط کـارگزاران میساختارها همواره درحال ساخته

بحث ابتدا این تجلی دوگانه فرآیند عمـل سیاسـی در ایـران را کـه در شـکل نقـش عوامـل 




