
عبور از اروپا محوری
اینگرید کوانگَرِون

  به یکی از تأثیرگذارترین پژوهشگران عصر ما مبدل۱۹۷۸در سال  شرق شناسی ادوارد سعید با انتشار

 این کتاب نحوه ی مطالعه ی تاریخ جهان مدرن را متحول کرد و همچنین نشان داد که چگونه گفتمان های. شد

 سعید و آثارش، به همان اندازه ی فعالیت های. نژادپرستانه امپراتوری های اروپایی را ایجاد و حفظ کرده اند

 سیاسی اش، در معرض نقد تعدادی از منتقدان راست گرا بوده است، که احتماالً مشهورترین آنها برنارد

 یکی از منتقدانی که در غرب چندان شناخته شده نیست، سمیر امین، اقتصاددان مصری و مبدع. لوئیس است

 است،( ۱۹۸۸) اروپامحوری این اصطالح برگرفته از کتاب امین با عنوان. است« اروپامحوری»اصطالح 

 او دراین کتاب از منظر چپ به نقد دیدگاه سعید درباره ی امپراتوری پرداخت و دیدگاه بدیلی ارائه کرد که به

.جای فرهنگ یا گفتمان، مبتنی بر فهم مادی گرایانه از سرمایه داری و امپریالیسم بود

 در نیویورک، گذارند و امین بخش ،)global north( سعید بیشتر دوران کاری خود را در جهان شمال

 عمده ی فعالیتش در آفریقا بود و می کوشید با تأسیس نهادهای سیاسی و دانشگاهی در این قاره با



  با امین به۲۰۱۶هنگامی که در سال . وابستگی هایی مبارزه کند که به واسطه ی امپریالیسم ایجاد شده بودند

  سال داشت و هنوز سختکوشانه به دنبال ایجاد نهادهای۸۵خاطر قرار مصاحبه ای که داشتم مالقات کردم او 

، میراثی که از۲۰۱۸به رغم درگذشت او در سال . بدیل و به چالش کشیدن نظریه ی سیاسی اروپامحور بود  

.او بر جای مانده هنوز هم با مسائل کنونی ما مرتبط است

 نشان داد که دعاوی مربوط به نحوه ی تکوین سرمایه داری در اروپا ناقص اروپامحوری امین در کتاب

 طبق استدالل او، روایتی که بنا بر آن سرمایه داری در اثر خصلت های درونی اروپاییان، یعنی. است

 عقالنیت و موفقیت، به ظهور رسیده ــ روایتی که هنوز هم در نظریه ی اجتماعی غالب است ــ تحریف شده

 این روایت ماهیت حقیقی نظام سرمایه داری، از جمله نقش امپریالیسم و نژادپرستی در تاریخ، را. است

 از. امین در چنین روایت هایی به جای تبیین علمی عینی، ایدئولوژی اروپامحور را می دید. پنهان می کند

 نظراو تصور این که سرمایه داری در کشورهای حاشیه  می تواند به همان شیوه ی اروپا تکوین بیابد، از نظر

 امین همچنین نشان می دهد که بنیان وحدت فرهنگی اروپا نژادپرستانه است زیرا بین. منطقی غیرممکن است

 برای مثال، یونان)زبان ها تقابلی دروغین ایجاد می کند و دوگانگی های تاریخی کاذبی پدید می آورد 

 به این(. محسوب می شود و ارتباطی با شرق ندارد؛ مسیحیت نیز اروپایی به حساب می آید« اروپایی»

.ترتیب، امین یکی از نخستین و باریک بین ترین منتقدان تبیین های فرهنگ گرا از علوم اجتماعی بود

 سعید بیشتر بر نژادپرستانه و زیان بخش بودن. نقد امین به اروپامحوری با نقد سعید متفاوت است

 در واقع، نظرات امین و سعید بازنمود تضاد بین. تصویرسازی های فرهنگی از غیرغربیان متمرکز بود

 امین نئومارکسیست بود و. دیدگاه های پسااستعماری و مارکسیستی درباره ی امپریالیسم در علوم اجتماعی اند

 عالقه ی چندانی به نگرش ها و فرهنگ نداشت و توجه او بیشتر معطوف به اروپامحوری، یعنی برنامه ی

 جهانی ای ایدئولوژیک و دوقطبی ساز بود که با مشروعیت بخشیدن به نظامی جهانی برای سلب مالکیت از

 برای مثال، او. منابع و استثمار مردم در جهان جنوب سبب تقویت امپریالیسم و نابرابری های نظام مند می شد

 نشان داد که علوم اجتماعی اروپامحور چگونه باعث مشروعیت بخشیدن به غارت لجام گسیخته ی سرمایه

 در حالی که از نظر سعید احتماال به چالش کشیدن نگرش ها و. شد، امری که تأثیر مادی واقعی داشت

 فرهنگ برای به چالش کشیدن امپریالیسم کافی بود، از نظر امین مقابله با امپریالیسم همواره به مسئله ی

.سرمایه داری مربوط می شد

 به باور امین نقد سعید بیش از اندازه کلی و فراتاریخی بود زیرا بین دیدگاه های مختلف اروپاییان نسبت به

 امین از رویکرد سعید این درس را آموخته بود که باید نسبت به خطر. شرق اسالمی تفاتی قائل نبود

 از نظر امین اروپامحوری مفهومی بود که در. کاربست گشاده دستانه ی مفهوم اروپامحوری هشدار دهد

 او همچنین از سعید انتقاد می کرد که صرفاً تعصب اروپایی. لحظه ی تاریخی مشخصی ظهور پیدا کرده بود

 به شکلی ایجابی نظام دیگری برای تبیین واقعیت هایی»ــ یا شرق شناسی ــ را محکوم می کند بدون این که 



 .این دقیقاً همان کاری بود که امین می خواست در آثار خود انجام دهد.« که نیاز به توضیح دارند پیشنهاد کند

 امین با ارائه ی دیدگاه کامل تری نسبت به تکوین سرمایه داری که عاری از سوگیری های اروپامحور باشد، به

 بی شک،«. مدرنیته ای منتقد مدرنیته: »دنبال انجام پروژه ای جهانشمول و فارغ از جزءنگری اروپایی بود

 از منظر علوم اجتماعی انتقادی می توان منتقد چنین ادعایی بود زیرا هیچ نظریه ی علوم اجتماعی ای

.نمی  تواند واقعیت را به طور کامل و به شیوه ای بی طرفانه ثبت و توصیف کند

  منتشر شد و پاسخی به منتقدان پسااستعماری بود۱۹۸۸امین در اصل به زبان فرانسه در سال  اروپامحوری

 امین نیز موافق. که تحلیل های مارکسیستی را، تقریبا بدون بررسی، به خاطر اروپامحور بودن رد می کردند

 بود که برخی جنبه های مارکسیسم اروپامحور است ــ مانند این پیش فرض فرجام شناختی که کشورهای در

 ی ابتدایی توسعه ی سرمایه داری اند و با گذر زمان به وضعیت اروپا خواهند«مرحله»حال توسعه صرفا در 

 اما او استدالل می کرد که مفاهیم مارکسیستی و ماتریالیسم تاریخی می  توانند نقدهای قدرتمندی به. رسید

.اروپامحوری وارد آوردند

 بدیل او برای علوم اروپامحور چه بود؟ امین از منظر کشورهای حاشیه  چهارچوبی برای آشکار ساختن

 ساختارهای نابرابر در اقتصاد جهانی فراهم آورد ــ چهارچوبی که نظریه های اروپامحور نمی توانستند فراهم

.آورند

شکل نخست، مفاهیم خاصی است که او فراهم. امین به دو شکل در تکوین اقتصاد توسعه نقش داشته است  

شکل دیگر، نحوه ی نگرش او. ساخته، مفاهیمی که به شیوه های گوناگون و برای تفسیر جهان بسط یافته اند  

 این مسئله را( به علوم اجتماعی است که بیشترین قابلیت را برای تجدید ساختار حوزه ی اقتصاد توسعه دارد

اخیرم در نشریه ی مقاله ی در  Review of African Political Economy ابتدا رویکرد .)شرح داده ام 

.او را به اقتصاد سیاسی بررسی می کنیم

 برداشت امین از اقتصاد سیاسی ما را وا می دارد تا درباره ی مسائل اقتصاد جهانی به شکلی ساختاری،

 در دوره ای که اغلب. نخست توجه او را با ساختار در نظر بگیرید. زمانمند، سیاسی و خالقانه بیندیشیم

 اقتصاددانان یا بر فردگرایی روش شناختی یا ملی گرایی روش شناختی تکیه دارند ــ رویکردهایی که در آنها

 او. فرد یا ملت مهمترین واحد تحلیل محسوب می شوند ــ امین تأکید دارد که باید به شکلی ساختاری اندیشید

 در واقع. توجه ها را به ساختارهای جهانی جلب می کند که شالوده ی نظام جهانی استثمار را تشکیل می دهند

 این تأمل درباره ی ساختار اقتصاد جهانی بود که موجب شد امین نقش بسزایی در تکوین نظریه ی وابستگی

 این نظریه در واقع سنتی جنوب محور است که نقطه ی عزیمت آن گرایش دوقطبی ساز سرمایه داری. ایفا کند

 امین به بررسی این مسئله پرداخت که. و محدودیت هایی است که بر جهان پسااستعماری تحمیل می کند

 مبادله ی نابرابر ــ نابرابری هایی که در تجارت جهانی ریشه دارند ــ تا چه اندازه خصوصیتی محوری در

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03056244.2021.1896262


 این نابرابری میراث استعمار بود و هنوز هم کشورهای جهان. اقتصاد سرمایه دارانه ی جهانی بوده است

.جنوب را به لحاظ ساختاری در موقعیتی نامساعد قرار می دهد

 او خود را عضوی از مکتب ماتریالیسم تاریخی جهانی. امین همچنین تأکید داشت که باید زمانمند اندیشید

 می دانست، مکتبی که در آن گسترش تاریخی سرمایه داری جهانی کلید فهم دوقطبی ایجاد شده بین مرکز و

 دادن تغییر او هرگز انکار نکرده است که هدف غایی اش. رویکرد امین اساساً سیاسی است. پیرامون است

 این امر وجه تمایز او با اقتصاددانانی است که در سنت اروپامحور کار می کنند. جهان و بهتر کردن آن است

.و ادعا دارند که علوم اجتماعی خنثی و غیرسیاسی است

 .در نهایت، امین در استفاده از مفاهیم برساخته در جهان شمال برای فهم جهان پیرامونی، بسیار خالق بود

 داشت که کارل مارکس برای او نقطه ی عزیمت است و نه تأکید می خواند و« مارکسیستی خالق»او خود را 

 اگر مارکس را سرآغاز بدانیم، مبارزه ی طبقاتی، استثمار و توسعه ی سرمایه دارانه ی نامتوازن را. پایان کار

 در اولویت قرار خواهیم داد؛ امین با بسط این مفاهیم از آنها در تحلیل امپریالیسم، مبادله ی نابرابر و

.گرایش های دوقطبی شده بین مرکز و پیرامون بهره برد

 باتوجه به این رویکرد تاریخی به اقتصاد سیاسی منطقی بود که امین نظریه ی ارزش ماکس را برای فهم

 که سازوکارهایی که به نشان داد (۱۹۷۴) انباشت در سطحی جهانی او در. بهتر امپریالیسم به کار گیرد

 واسطه ی آنها ارزش از پیرامون به سمت مرکز سرازیر می شود و موجب بازتولید تقسیم کاری بین المللی و

 امین با استفاده. توزیع جغرافیایی نامتوازن ثروت می شود، ریشه در استعمار و ساختارهای آن دارد

 (۱۹۶۶) سرمایه ی انحصاری مهم دو اقتصاددان نئومارکسیست، پل بران و پل سوئیزی، به نام کتاب از

 از نظر امین، رانت امپریالیستی از ارزش اضافه ی بیشتر ناشی. را پدید آورد« رانت امپریالیستی»مفهوم 

 به عبارت دیگر، از طریق تولید در نواحی پیرامونی می شود از کارگران ارزش بیشتری به دست. می شد

 آورد ــ در مقایسه با کارگرانی که در مرکز کار مشابهی را انجام می دهند، این کار رانت بیشتری نصیب

 امین استدالل می کرد که هرچند کارگران با دستمزد کم در پیرامون نسبت به کارگران. سرمایه دار می کند

 مرکز کار تولیدی مشابهی انجام می دهند اما در برابر ارزشی که به وجود می آورند مزد کمتری می گیرند ــ

 اندی هیگینباتم و سایر پژوهشگران این نظریه ی. می شود( امپریالیستی)و این باعث به وجود آمدن رانت 

 داده و از این مفهوم استفاده کرده اند تا نشان دهند که شرکت های چندملیتی بریتانیایی و بسط امین را

 ماریا دیِوکه استیو با اثر اسپانیایی چگونه می توانند از رشد فزاینده ی کاالها سود ببرند؛ همچنین بنگرید به

(.۲۰۱۷« )امپراتوری غیررسمی لندن»عنوان 
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 استعمار به اقتصاد دوران پسااستعماری شکل داده است به نحوی که انباشت ثروت نیز به روش هایی

 بین دو نوع مختلف از( ۱۹۷۶) توسعه ی نابرابر امین در. نامتوازن ــ یا نابرابر ــ صورت گرفته است

 می خواند که در مرکز روی می دهد و بازتولید سرمایه« انباشت خودمحور»انباشت تمایز می گذارد، یکی را 

 مواجه ایم، یعنی نوعی از انباشت که منجر« انباشت برون گرا»در مقابل، در پیرامون با . را تشویق می کند

 او استدالل می کرد که توسعه ی نامتوازن در طول تاریخ تحول یافت و. به بازتولید سرمایه نمی شود

 ساختارهای استثمارگر را به وجودآورد، ساختارهایی که ظهور آنها در دوران معاصر به صورت مبادله ی

.این امر منجر به تداوم قطبی سازی و نابرابری فزاینده می شود. نابرابر است

 در تفکر امین تالشی برای توضیح عدم برابری قیمت عوامل تولید در سطح جهانی« مبادله ی نابرابر»

 این به آن معنا است. است، و منظور از قیمت عوامل تولید اجرت کار یا سایر عوامل غیرتولیدی اولیه است

 «اَبَراستثمار»او این ارزان بودن کار در پیرامون را . که کار، مواد خام و زمین در پیرامون ارزان تر است

 از نظر امین، مبادله ی نابرابر نتیجه ی توسعه ی سرمایه ی انحصاری به پیرامون در جستجوی اَبَرسود. نامید

.است( یا رانت امپریالیستی)

 تا پیش از انتشار اثر او، در میان. امین مناسبات و زبان بحث درباره ی مبادله ی نابرابر را تغییر داد

 باید. اقتصاددانان این امر پذیرفته شده بود که کارگران پیرامون نسبت به کارگران مرکز تولید کمتری دارند

 استثمار در میان مارکسیست ها هنوز«اَبَر»به این نکته توجه داشت که ایده ی مبادله ی نابرابر و 

 به بی فایده بودن مقایسه بین میزان های مختلف استثمار در( ۱۸۶۷) سرمایه مارکس در. مناقشه برانگیز است

 .کشورهای مختلف و مشکالت روش شناختی مهمی که به دنبال آن بروز خواهد یافت، اشاره کرده است

 می کنند که نئومارکسیست هایی مانند امین به طور انحصاری بر روابط استدالل مارکسیست ها بسیاری از

.بازار تمرکز می کنند و در نتیجه استثمار کار را نادیده می گیرند

 امین عالوه بر مشارکت در این بحث های نظری، از نخستین کسانی بود که تالش کرد مبادله ی نابرابر را به

 پس از او بسیاری راهش را دنبال کردند مانند جیسون هیکل، دیالن سالیوان. شکلی تجربی اندازه گیری کند

  تریلیون۶۲، ۲۰۱۸ تا ۱۹۶۰که بین سال های  دریافت ۲۰۲۱و حزیفه زومکاواال، که در پژوهش خود در 

 هیکل و همکارانش با بررسی طیف گسترده ای از. دالر از جهان جنوب نصیب جهان شمال شده است

 روش ها برای محاسبه ی مبادله ی نابرابر دریافتند که فارغ از این که کدام روش انتخاب شود، شدت استثمار

. به شکل چشمگیری افزایش یافته است۱۹۹۰ و ۱۹۸۰و میزان مبادله ی نابرابر از دهه های 

 او به شدت درگیر. همچنین امین زمان زیادی را صرف اندیشیدن به راه های تغییر یک نظام ناعادالنه کرد

 مشهورترین آنها. کنشگری بود و برای تأثیرگذاری بر تغییر سیاسی برخی مفاهیم سیاسی را ابداع کرد

 به سوی جهانی: گسستن پیوند .است ــ امین کتابی در این باره نوشته است« گسستن پیوند»ایده ی 

 امین در این کتاب استدالل. راه های پیش رو را برای دولتی پیرامونی ارزیابی می کند( ۱۹۹۰) چندمرکزی
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 می کند که شرایط خاصی که امکان توسعه ی سرمایه داری را در اروپای غربی در قرن نوزدهم فراهم ساخت

 در نتیجه، او الگوی صنعتی شدن جدید را پیشنهاد داد که مبتنی بر. در هیچ کجای دیگر قابل بازتولید نیست

 احیای اشکال غیرسرمایه دارانه ی کشاورزی دهقانی است، امری که به گمان او به معنای گسستن پیوند با

.الزامات سرمایه داری جهانی بود

 از منظر اندیشه ی امین، استعمارزدایی از دانشگاه باید راه را برای آن نوع از پژوهش 

 رادیکالی هموار کند که در میانه ی قرن بیستم ممکن بود، یعنی آن پژوهشی که نقش نظام

.سرمایه داری را در تولید نابرابری های و بی عدالتی های جهانی به دقت بررسی می کرد

 توجه به این نکته اهمیت دارد که اغلب گسستن پیوند را به اشتباه به معنای خودبسندگی یا نظامی خودبسنده

 گسستن پیوند مستلزم قطع تمام روابط با. اما این تصویر نادرستی است. با تجارت محدود در نظر می گیرند

 هدف. استراتژی های توسعه ی ملی به الزامات جهانی شدن است تن ندادن اقتصاد جهانی نیست بلکه به معنای

 آن این است که به جای اجبار به سازگاری یافتن یک جانبه با نیازهای نظم جهانی به اقتصاد سیاسی ای

 برای رسیدن به این هدف، هر کشوری نظام تولیدی خودش را ایجاد. متناسب با نیازهای کشور دست بیابیم

.خواهد کرد و اولویتش نیازهای مردمش خواهد بودو نه خواسته های سرمایه ی بین المللی

 در مصاحبه ای که با او پیش از مرگش داشتم، امین بر این امر تأکید داشت که واقعیت منحصر به فرد

 در آن زمان امین با. اقتصاد سیاسی هر کشور در فهم امکانات آن برای گسستن پیوند اهمیت فراوانی دارد

  درصد گسستن پیوند دست بیابید، کار فوق العاده ای انجام۷۰اگر بتوانید به »دقتی عجیب تخمین زد که 

 او اشاره کرد که کشوری قدرتمند که بنا به دالیل تاریخی از ثبات نسبی و مقدار مشخصی از«. داده اید

 در نتیجه، در. قدرت نظامی و اقتصادی برخوردار باشد توانایی بیشتری برای گسستن پیوند خواهد داشت

  درصد گسستن پیوند دست بیابد، کشوری کوچک مانند۷۰حالی که چین ممکن است بتواند به راحتی به 

.سنگال برای رسیدن به این اندازه از گسستن پیوند باید تالش بسیار زیادی انجام دهد

 و سایر اشکال فراهم ساختن مزیت نسبی الزمه ی گسستن پیوند، رد درخواست برای سازگار شدن با

 امین توجه داشت که این. البته این امر صرفاً در مقام حرف راحت است. تسهیالت برای منافع خارجی است

 امر مستلزم حمایت داخلی قوی برای انجام چنین پروژه ی ملی  ای است و همچنین الزمه ی آن همکاری

 .قدرتمند بین شمال و جنوب، به عنوان بدیلی برای روابط اقتصادی استثمارگرانه ی مرکز و پیرامون، است

 از جنبه های دیگر گسستن پیوند این است که به جای به حداکثر رساندن مصرف یا سود در کوتاه مدت باید

 به فکر سرمایه گذاری در پروژه های طوالنی مدت مانند زیرساخت ها، با هدف بهبود کیفیت زندگی اکثر مردم

.کشور باشیم

 .اخیراً پژوهشگران متعددی روند توسعه ی تاریخی را در ارتباط با مسئله ی گسستن پیوند بررسی کرده ند

 تا روند کوشیده اند  فرانچسکو ماکدا و روبرتو نادالینی با در نظر گرفتن این مالحظات۲۰۲۰برای مثال، در 
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  نیز فرانچسکو پرز با استفاده از این نظریه سعی در فهم توسعه ی۲۰۲۱توسعه ی چین را دریابند و در 

 با این حال با افزایش درهم تنیدگی جهان هر گونه امکان گسست پیوند دشوارتر. داشت اقتصادی شرق آسیا

.می شود

 به امری رایج در دانشگاه های« استعمارزدایی از دانشگاه»اکنون در زمانه ای به سر می بریم که خواست 

 در حالی که پژوهشگران بسیاری برای فهم چگونگی انجام این کار. است جهان شمال مبدل شده

 سعید کمک می گیرند اما آثار امین و تعهد او به علوم اجتماعی جنوب  محور می تواند رویکرد شرق شناسی از

 به تبعیت از سعید، بخش اعظم تعهد به استعمارزدایی از علوم اجتماعی به این. رادیکال تری فراهم آورد

 محدود شده است که استعاره های نژادپرستانه و تصویرسازی های اروپامحور در برنامه های درسی و

 در زمانه ای که برنامه های درسی به شکلی فزاینده تنگ نظر و. گفتمان های دانشگاه به چالش کشیده شوند

 دیدگاه امین چه. در اقتصاد، هستند این امر اهمیت بسیاری دارد ویژه اروپامحور شده اند و فاقد تکثر، به

چیزی فراتر از سعید می تواند به بحث درباره ی استعمارزدایی از اقتصاد بیفزاید؟

 نخست، توجه امین به این امر که میراث های استعماری به اشکال مختلف به ساختارهای اقتصادی و

 اجتماعی جهانی شکل داده اند راه را برای پژوهش های متعدد درباره ی میراث استعماری، امپریالیسم و

 از منظر استعمارزدایی از دانشگاه، امین می تواند توجه ها را به ضرورت. مبادله ی نابرابر هموار کرد

 این مسئله اهمیت. ترویج برداشت های جنوب محور از جهان و برداشت های بدیل از سرمایه داری جلب کند

 دارد زیرا در سراسر جهان در برنامه های درسی اقتصاد، پژوهش هایی که رویکردی انتقادی به

.رانده شده اند حاشیه سرمایه داری دارند به

  امین از پایان نامه ی دکترای خود در مؤسسه ی مطالعات سیاسی پاریس دفاع کرد این۱۹۵۷هنگامی که در 

 برجسته موفق به اخذ دکترا در[ آموزشی]امکان وجود داشت که با ارائه ی مفاهیم مارکسیستی در نهادهای 

 ، بران، اقتصاددانی مارکسیست، در دانشگاه استنفورد به مقام۱۹۵۱درست چند سال پیشتر، در . اقتصاد شد

  سوئیزی، یک اقتصاددان مارکسیست دیگر، از۱۹۴۷استادی کامل ارتقا یافت و اندکی قبل تر از آن در 

 در سراسر رادیکال در آن دوران، پژوهشگران. دانشگاه هاروارد ماساچوست بازنشسته شد

 در. می دادند جدید و رقیب یکدیگر درباره ی گرایش های دوقطبی ساز سرمایه داری ارائه تبیین هایی جهان

 میان پژوهشگران، از هند گرفته تا برزیل، عالقه ی خاصی به بازتفسیر مارکس از منظر جهان

  کشور۲۹در همین زمان بود که کنفرانس باندونگ ــ گردهمایی نمایندگان . پسااستعماری بود

  به منظور تشکیل ائتالف حول توسعه ی۱۹۹۵تازه استقالل یافته ی آسیایی و آفریقایی در اندونزی در سال 

 اقتصادی و استعمارزدایی ــ در میان کسانی که مخالف استعمارگرایی و نواستعمارگرایی بودند خوش بینی

.ایجاد کرد
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 بحث های نیمه ی قرن بیستم درباره ی اروپامحوری ناشی از تالش های مادی واقعی علیه روابط استعماری و

 نواستعماری بود، امری که با حوزه ی اقتصاد در دوران معاصر در تضاد قرار دارد؛ اکنون در اقتصاد

 تحلیل ها به آنچه بتوان در چهارچوب اقتصاد نئوکالسیک و با کمک روش های پذیرفته  شده ی اقتصادسنجی

 از منظر اندیشه ی امین، استعمارزدایی از دانشگاه باید راه را برای آن نوع از. انجام داد تقلیل یافته است

 پژوهش رادیکالی هموار کند که در میانه ی قرن بیستم ممکن بود، یعنی آن پژوهشی که نقش نظام

.سرمایه داری را در تولید نابرابری های و بی عدالتی های جهانی به دقت بررسی می کرد

 دوم این که، امین می تواند به ما کمک کند تا مبانی ایدئولوژیک را در نظریه های رایج اقتصاد و، به طور

 او با این کار برای ما نقطه عزیمتی برای به چالش کشیدن حوزه ای فراهم. کلی تر، علوم اجتماعی ببینیم

 سوم این که، از امین درس های مهمی درباره ی استراتژی نیز می توان. می آورد که هنوز اروپامحور است

 او هوادار جنبش پان آفریقا و شهروند. او وقت خود را صرف دانشگاه های برجسته ی مرکز نکرد. آموخت

 این امر. جهان در حال توسعه بود و زندگی خود را صرف تأسیس نهادهای سیاسی و فکری در آفریقا کرد

 با بسیاری از اقدامات دانشگاه های مرکز در تضاد قرار دارد زیرا آنها به جای حمایت از معرفت شناسی ها و

.خود جذب کنند( اغلب اروپامحور)نهادهای جهان جنوب می کوشند پژوهشگران پیرامون را در نهادهای 

 مقابله با علوم اجتماعی- در نهایت این که، امین همواره آثار خود را با مبارزه های واقعی مادی پیوند می داد

 اهمیت این امر در. اروپامحور اهمیت داشت زیرا جنبه ی استعماری نظام اقتصادی جهان را آشکار می کرد

 آنجا است که تالش ها برای استعمارزدایی از دانشگاه اغلب بدون ارتباط با مبارزه های اجتماعی گسترده تر

 آثار امین یادآور این نکته ی مهم است که استعمار به منابع مادی. برای استعمارزدایی صورت می گیرد

 مربوط می شد و در نتیجه استعمارزدایی نمی  تواند تنها از طریق ایجاد تغییرات در معرفت شناسی صورت

.بگیرد

 

هامون نیشابوری: برگردان

 او از بنیان گذاران و گردانندگان. اینگرید کوانگَرِون استاد توسعه ی بین الملل در دانشگاه کینگز لندن است

 «تنوع بخشیدن و استعمارزدایی از اقتصاد»و از بنیان گذاران شبکه ی « اقتصاد در حال توسعه»وبالگ 

:آنچه خواندید، برگردان این نوشته با عنوان اصلِی زیر است. است

Ingrid Harvold Kvangraven. ‘Beyond Eurocentrism’, Aeon, 15 April 2022.
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