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تحصیالت :دکتری
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درباره نویسنده
بهزاد عطارزاده سـال  1366در شـهر مشـهد به دنیا آمد .وی مدرک کارشناسیارشـد خود را در رشـته علوم سیاسـی
از دانشـگاه تهـران اخـذ کـرد و در سـال  1395از رسـاله دکتـری خـود با عنـوان «مبانی سیاسـت عمومـی در ایران:
عقـل یـا افسـون (دربـاره ناکامی سیاسـت رفـاه اجتماعـی در ایـران  »)1384-1392در دانشـگاه تهران دفـاع کرد.
«دولـت سـتیزی و وطن گریـزی در میان ایرانیان»« ،تقسـیم کار اجتماعـی و آگاهی ملی؛ گفتـار در بنیان اجتماعی
دولـت ملـی» و «شـناخت ،بیناذهنیـت و کنش ارتباطی :سـاخت اجتماعـی اندیشـه هابرماس ( با همـکاری دکتر
علی اشـرف نظری)» از زمره مقاالت منتشـر شـده وی اسـت .دکتر عطارزاده در حال حاضر پژوهشـگر و قائممقام
رئیـس در مرکـز مطالعات سیاسـتگذاری عمومی دانشـگاه تهـران (از  1394تاکنون).

چکیده اثر

در تأمل پیرامون مبانی سیاسـت عمومی باید دربارۀ مختصات و جایگاه آن در درون مفهوم دولت اندیشـید .سیاسـت
عمومـی سـاحتی از اراده یـا عمـل دولـت اسـت و بـر همیـن اسـاس هـم باید مسـتظهر بـه دو شـأن عقالنیـت ارادۀ
ّ
دولـت باشـد؛ یکـی عقالنیت کلی یا مصلحـت عمومی که ناظـر بر عناصر و مناسـبات عقالنی سـوبژکتیو(آگاهی)
و ابژکتیو(نهـادی) دولـت و متضمـن وحـدت تمایزیافتـۀ مصلحـت عمومـی و منافـع خصوصـی اسـت و دیگـری
عقالنیـت صـوری یـا ابزاری کـه متضمن پیگیـری بهترین راه حـل برای تحقق مصلحت عمومی اسـت .پرسـش این
پژوهـش پیرامـون دالیل ناکامی سیاسـت عمومی در ایـران در میان سـالهای  1384-1392و جسـتجوی دالیل این
ناکامـی بـر اسـاس مبانی سیاسـت عمومی اسـت .در پاسـخ بـه این پرسـش و بر اسـاس مختصات و جایـگاه مفهوم
سیاسـتگذاری عمومـی در درون مفهـوم دولـت ،فرضیهای دو وجهی بدین نحو مطرح شـده اسـت :دولـت در ایران
در دو وجـه نهادهـای بیرونـی و آگاهـی سیاسـتگذاران و کارگزاران از اصول دولت و سیاسـت عمومـی درگیر عناصر
و مناسـباتی غیرعقالنـی اسـت ،بهطـوری کـه در اولی شـاهد بسـط فزاینـدۀ فسـاد و در دومی شـاهد غلبـۀ تصورات
ایدئولوژیکـی و آگاهـی آشـفته از مبانـی دولـت هسـتیم .ایـن وجـوه دوگانـه ،در کنـار یکدیگـر ،دلیل عمـدۀ ناکامی
سیاسـت عمومـی (بـا تأکید بـر حوزۀ رفـاه اجتماعـی) در ایران بوده اسـت.
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