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مارک بویر ٣استاد علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا  ،برکلی است که هم ا کنون دوره هایی را در زمینه
نظریه و فلسفه سیاسی و سیاستگذاری و سازماندهی عمومی در آنجا تدریس می کند .بویر در لندن متولد
شد و در دانشگاه ا کستر و دانشگاه آ کسفورد تحصیل کرد .وی قبل از انتقال به برکلی در دانشگاه مادرس
و دانشگاه نیوکاسل استاد مدعو بود .وی از دانشگاه های استرالیا  ،فنالند  ،فرانسه  ،انگلستان و ایاالت
متحده بازدید علمی کرده است .بویر در زمینه های فلسفه  ،تاریخ و ادبیات علوم سیاسی به طور گسترده
چاپ کرده است .عالیق او متنوع است  ،از جمله اندیشه های آنگلوفون  ،قاره و جنوب آسیا  ،به ویژه
نظریه رادیکال  ،سوسیالیستی و انتقادی قرن نوزدهم و بیستم .نگرانی های فلسفی وی شامل
رویکردهای پساتحلیلی به موضوعات  ،تحقیق اجتماعی  ،اخالق و نظریه دموکراتیک است .تأثیر فکری
بویر در زمینه های فلسفه تاریخ  ،تفسیرگرایی و حکمرانی بیشتر بوده است٤.

 . 1دانشجوی دکترای تخصصی حکمران ی،مدرسه حکمرانی شهید بهشتی،دنشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و مطالعات
راهبردی
2

 .دانشجوی دکترای تخصصی حکمرانی،مدرسه حکمرانی شهید بهشتی،دنشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و مطالعات

راهبردی

3 . Mark Bevir

. http://figureground.org/interview-with-mark-bevir/
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زندگی نامه خود نوشت آقای بویر (مارک بویر از زبان خودش )1

ً
]من در لندن متولد و بزرگ شدم و در ژانویه  2000به برکلی نقل مکان کردم  ،قبال در انگلیس و هند کار
کرده بودم .در برکلی  ،من استاد علوم سیاسی و مدیر مرکز مطالعات انگلیس هستم .من انتصاباتی

همزمان به عنوان استاد اقتصاد سیاسی  ،کالج کینگ  ،لندن و استاد حکمرانی  ،دانشگاه ملل متحد
( )MERITدارم .متخصصان سیاست می توانند مرا در البراتوار سیاست گذاری یونسکو و مشارکت
حکمرانی سیستم های بهداشتی  WHOپیدا کنند.

پژوهش
من نظریه پرداز علوم اجتماعی و سیاسی هستم .به طور کلی  ،من برای تدوین و نقد نظریه ها و سیاست
ها روی فلسفه علوم اجتماعی و تاریخ فکری کار می کنم .من همچنین با پژوهشگران تجربی همکاری
می کنم و از نظریه های تفسیری و انتقادی برای مطالعه انگلیس در یک زمینه جهانی استفاده می کنم.
ً
اخیرا  ،من بر حکومتداری و دولت پس از نئولیبرالیسم تمرکز کرده ام .در حال حاضر  ،من در حال کشف
نوآوری دموکراتیک  ،شمول اجتماعی و چندفرهنگی هستم .بودجه این تحقیق با کمک های مالی
 DAADو اتحادیه اروپا تأمین می شود.
برای لیستی از انتشارات من (کتاب ها و مقاالت )  ،به رزومه من  2مراجعه کنید.

کارهای بویر
بویر در زمینه های فلسفه  ،تاریخ و ادبیات علوم سیاسی به طور گسترده پژوهش کرده است .عالیق او
متنوع است  ،از جمله اندیشه های آنگلوفون  ،قاره و جنوب آسیا  ،به ویژه تئوری رادیکال  ،سوسیالیستی
و انتقادی قرن نوزدهم و بیستم .نگرانی های فلسفی او شامل رویکردهای پساتحلیلی به سوژه  ،تحقیق
اجتماعی  ،اخالق و نظریه دموکراتیک است.
مقاله زیر (دولت نامتمرکز ٣چیســت؟)یکی از آخرین مقاالت و آخرین نظریه های وی در مورد تحول دولت

1 . https://polisci.berkeley.edu/people/person/mark-bevir

2 . https://polisci.berkeley.edu/sites/default/files/cv/Bevir_CV_2020.pdf
3 .decentered
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. و نقش آن در حکمرانی است
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