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  چكيده

استقرار تعليم  با گذشت بيش از دو قرن از ورود مدرنيته و آثار آن به جوامع اسالمی و

كامل، روشمند و مبتنی بر  و تربيت نوين غربی، همچنان نظام آموزش و پرورش جامع،

اندازی روشن در اين كشورها ديده  مبانی و فلسفه تعليم و تربيت و دارای چشم 

های آموزشی كشور مغرب شود. محمد عابد الجابری متفكر مراكشی، با تقسيم دورهنمی

های  پيش از استعمار، استعمار و پس از استعمار، نقدهايی بر سياست  ۀبه سه دور 

  های آموزشی پسا ه دوره وارد كرده است. نقد او متوجه سياست آموزشی هر س

استعماری مغرب بر اساس چهار ركن اساسی است: تعميم (آموزش همگانی)، توحيد  

سازی). رويكرد جابری در تعليم سازی) و المغربه (مغربی سازی)، تعريب (عربی (يكسان 

م است كه نوعی رابطه  برگرفته از نظريه پداگوژی اجتماعی اميل دوركي و تربيت،

سازی  به جای مدرن  كند. به نظر جابری،ديالكتيك ميان جامعه و آموزش برقرار می 

ها را متناسب با اقتضائات و شرايط  ها و مهارت بايست، آموزش های اجتماعی میتوده 

های جابری و تبيين آن در  بيان ديدگاه هدف اصلی اين پژوهش، بومی تعريف كرد. 

  تربيت مدرن است.  حوزه تعليم و 
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  مقدمه
نظام آموزش و پرورش در کشورهای در حال توسعه، همواره با مسئله چگونگی تعامل 

گیری از  رههای عینی جامعه از یک سو و میزان به های آموزشی با واقعیت سیاست
دستاوردهای تعلیم و تربیت مدرن از سوی دیگر، رو به رو بوده است. آیا اجتماعی سازی 

سازی آموزشی) مقدم است یا آموزش اجتماعی (آموزش همگانی) و این  آموزش (همگانی
ابن خلدون   های مهم کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت بوده است. یکی از پرسش

ای اجتماعی  شناس مغرب عربی، تعلیم را پدیده و جامعهم)، مورخ 1406ق/  808(م
دانسته که از روابط اجتماعی محیط خود نشأت گرفته است. او علم را به دو مقوله 

های علمی و عملی هستند) و  معارف نظری و غیرعملی  صناعات (علومی که واجد جنبه
آنها به سبب ارتباط  نظیر فلسفه تقسیم و بر لزوم توجه به صناعات در مدارس و تعلیم

). ابن خلدون،ترقی و گسترش 400: 1984خلدون،  عینی با جامعه تأکید کرده است (ابن
علوم را زمانی ممکن دانسته است که از گذر نیازها و تمایالت طبیعی و ضروری بشر 

). بر اساس نگرش ابن خلدون، 400ـ401عبور کند و او را به حد اشباع رساند (همان:
گو به نیازهای روزمره بشری را دارند و در  م اول جایگاهی اجتماعی و پاسخعلوم در گا

گام بعد به لحاظ نظری و عقلی حائز اهمیت هستند (همانجا). نگرش اجتماعی به علم و 
مبتنی بر اندیشه ابن خلدون، توجه خاص متفکران این  تعلیم و تربیت در مغرب عربی،

  سرزمین را جلب کرده است. 
م،زمانی که مدیر 60های دهه  الجابری، متفکر فقید مراکشی، از سال محمد عابد

م) همواره موضوع تعلیم و تربیت  2010مدرسه متوسطه در مراکش بود، تا اواخر عمر (
های آموزشی کشور خود به طور خاص و جهان  را اندیشه داشت و برای اصالح سیاست

نی از خود به جا گذاشت.  نگاه جابری های فراوا ها و یادداشت اسالم به طور عام، توصیه
به مقوله تعلیم و تربیت تحت تاثیر رویکرد فلسفی او قرار دارد. بنابراین، چنانکه گفتمان 
فلسفی او برخاسته از تفکر عربی و قومیتی است، وی نظام تعلیم و تربیت پیشنهادی 

به تبیین آن  های بومی و اقلیمی مغرب عربی بنیان نهاده و خود را نیز بر چارچوب
پرداخته است. مسئله اصلی در مقاله حاضر، دستیابی به شناختی جامع و درست از نظام 

های آن است و نخست الزم است تعلیم و  آموزش و پرورش مورد نظر جابری و ویژگی
تربیت در مغرب عربی به اجمال بررسی شود تا فهمی درست از نقدها و راهبردهای 

  پرورش به دست آید.جابری در حوزه آموزش و 
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در کشور مغرب پیش از استعمار،مدارس دینی برای تعلیم و تربیت داشت و این نظام 
بهره بود. مغرب پس از  ها و نیازهای مادی و روزمره مردم بی آموزشی، از آموزش مهارت

استعمار با موجی از فعالیت برای تاسیس مدارس جدید مواجه شد و این وضع،  ۀدور
رو، با مروری بر  کشید. در مقاله پیش ینی جامعه مغربی را به چالش میهویت ملی و د

 ۀاستعمار و دور ۀعتیق)، دور  ۀپیش از استعمار (دور ۀتاریخ تعلیم و تربیت در سه دور
استقالل، نقدها و نظرهای محمد عابد الجابری، نسبت به  ۀپسا استعمار یا همان دور

اهد شد. دلمشغولی اصلی فکر جابری در های آموزشی تدوین شده بررسی خو سیاست
حوزه تعلیم و تربیت، ارائه الگویی برای چگونگی برقراری تعامل کارآمد میان دوگانه 
جامعه سنتی و آموزش مدرن در محیط کشور استقالل یافته مغرب است. سؤالی که 

ائه های مختلفی برای آن ار حل ای پیش آمده و راه شاید برای هر کشور در حال توسعه
ها و  سازی سرفصل شده باشد. البته جابری به مسائل دیگری همچون زبان علم، یکسان

های آموزشی نیز پرداخته است که در این مقاله به  محتوای آموزش و بازنگری در دوره
  تبیین و تحلیل آنها خواهیم پرداخت. 

  
  پیش از استعمار: تمرکز بر علوم نقلی ۀدورـ  الف

بغداد هم زمان   ۀتوان با تأسیس نظامی اسالمی را می ۀر مغرب دورتاریخ ظهور مدارس د
مغرب تاسیس شد  1وجاج بن زلو در نزدیکی شهر تزنیت ۀدانست. در این دوره مدرس

های فرهنگی بسیاری روی  تحوالت و دگرگونی ها، مرینی ۀدر دور ).75: 1961(کنون، 
: 2007س و مراکش (براده، داد،از جمله گسترش مدارس در شهرهای فاس، سال، مکنا

نظامی  ). البته در مدارس مغرب تا پیش از استعمار فرانسه، در آموزش دولتی،135
آموزان و دانشجویان و مدرسان از آزادی نسبی در  شد. دانش جامع و یکپارچه دیده نمی

انتخاب محتوا و روش تعلیم خود برخوردار بودند و تعلیم و تربیت بیشتر بر اساس رابطه 
اطمینان و اعتماد بین استاد و شاگرد برقرار بود. به همین سبب،در متون مختلف 

عتیق (پیش  ۀها و عناوین متعددی برای محتوای آموزشی در مدارس دور تاریخی، کتاب
  ).95ـ96: 2004از استعمار) ذکر شده است (اسکان، 

ره به ظهور با اشا عابد الجابری در توصیف فضای تعلیم و تربیت عهد عتیق مغرب،

                                                                                                                                        
زنیت یکی از شهرهای کشور مراکش .1 این شـهر در اسـتان سـوس ماسـه واقـع شـده و مرکـز         .تاس تِ

  این شهر مشهور به جواهرآالت نقره و برنز است.  .است شهرستان تزنیت
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فیلسوفانی چون ابن باجه، ابن طفیل، ابن رشد، ابن حزم آندلسی و دیگر فیلسوفان 
پیش از استعمار، آزادی اندیشه و آموزش در مغرب عهد عتیق  ۀمغربی و آندلسی در دور

های علوم تجربی، ریاضیات و منطق  را ناشی از نظام فلسفی برهانی و مبتنی بر داده
). در مقابل، فلسفه مشرق عربی با شیوه 174: 1993جابری، دانسته است (عابدال

های برهانی بی بهره مانده و با گرایشی فلوطینی، بیشتر  متکلمان تفاوتی نداشت: از روش
).جابری رویکرد برهانی و منطقی مغرب را 159مبتنی بر نگرشی متافیزیکی بود (همان: 

داند،زیرا  و اسپینوزا و دیگران می نیتس نقطه آغاز عقالنیت دکارتی و پس از او الیب
گردد و رابطه او با اندیشه ابن  تاریخ این نوع تفکر اروپایی به توماس آکویناس باز می

  ).22: 1990رشد انکار ناشدنی است (عابد الجابری و حنفی، 
البته ابن خلدون در توصیف مدارس مغرب عربی و مقایسه آنها با مدارس مشرق 

باب دوم مقدمه خود، بر خالف برداشت جابری، اطالعات  عربی در فصل ششم از
متفاوتی به دست داده است. ابن خلدون ضمن بیان آزادی آموزشی در مدارس مغرب و 

)، در شرح محتوای آموزشی 195: 1984استقالل آنها از قیود دولتی (ابن خلدون، 
بیات عرب باقی مدارس مغرب و آندلس بر این باور است که از علم چیزی جز هنر و اد

نمانده و فقه و علوم دینی، سنت ثابت این مدارس است و هیچ اثر و نشانی از علوم عقلی 
). این در حالی است که ابن 352ـ353شود (همان: در مدارس مغرب و آندلس دیده نمی

خلدون در توصیف مدارس مشرق عربی از بغداد و بصره و کوفه، آنها را مهد علم و تمدن 
النهر در مشرق و مصر  اند سنت علمی خود را به خراسان و ماوراء ینکه توانستهدانسته و ا

در مغرب گسترش دهند؛ اما مغرب عربی از فاس و تلمسان و آندلس و دیگر شهرها،از 
  این علوم بی بهره ماندند (همانجا).

مشخصه اصلی مدارس پیش از «یزید راضی، فقیه، شاعر و مورخ مغربی گوید:  
فقه، اصول،   غرب، تأکید  و تمرکز آنها بر علوم دینی شامل قرآن، حدیث،استعمار م

عقاید و عرفان بود و در مرحله بعد به علوم دیگری همچون زبان عربی و تفسیر و منطق 
: 2005(األحمر، » شد پرداختند و به علوم طبیعی به ندرت پرداخته می و کالم می

شدند، صرفا با همان اهداف  عالی تدریس می ۀ). ریاضیات و نجوم نیز اگر در دور39ـ43
گرفت (عادل عبدالعزیز،  دینی یعنی تعیین اوقات شرعی و تقسیم ارث، صورت می

توان گفت نوعی یکپارچگی محتوای آموزشی در مدارس عتیق  ). بنابراین می10: 1987
مغرب وجود داشت که همه تعالیم آن حول محور قرآن و در کل شناخت دین خالصه 
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ها و علوم عملی مبتنی بر  ) و در این میان، به صناعات، مهارت11گردید (همان:  می
  شد.  نیازهای اجتماعی مغرب کمتر توجه می

تمرکز آموزش بر علوم دینی در مدارس مغرب گاه به صورت اجباری و دستوری نیز 
ن سلطان محمد بن عبدهللا یکی از حکام علویو ۀگرفت. برای مثال، در دور صورت می

ای در سطح تمام مدارس بالد مغرب صورت گرفت و  مغرب، اصالحات آموزشی گسترده
: 1961بر تدریس اجباری علوم نقلی و ممنوعیت تدریس علوم عقلی تأکید شد (کنون، 

ق سلطان محمد آن را نوشت، در فصل سوم در 1203). در منشوری که در سال 276
ین کتب مجاز برای تدریس در باب وظایف مدرسان مساجد و مدارس فاس، عناو

های مختلف قرآن و حدیث، فقه و اصول، سیره و صرف و نحو،به دقت ذکر شده و  حوزه
در آن میان تنها یک عنوان کتاب برای تدریس کالم دیده می شود. در این منشور، 
مدرسان علوم عقلی مانند فلسفه و منطق، گمراه و منحرف و شایسته عقوبت و تنبیه 

  ). 277ـ276اند (همان:  تلقی شده
  
  سازی استعمار : سیاست فرانسوی ۀدور ـ ب

م، بر خالف یکپارچگی دینی 1912استعمار فرانسه در مغرب از سال  ۀبا آغاز دور
کردن جامعه دنبال شد.  گرایی و فرانسوی پیش از استعمار، سیاست فرقه ۀمدارس در دور

نظام آموزشی، نخبگان مغربی را در بایست با تسلط بر  دانستند که می ها می فرانسوی
یکی از مدیران فرانسوی  1مسیر تحقق اهداف استعماری خود هدایت کنند. هاردی

های  م سیاست1920آموزش و پرورش مغرب در سخنانی در شهر مکناس در سال 
دانیم که پیروزی نظامی یک  ها می ما فرانسوی«آموزشی فرانسه را چنین بیان کرد: 

ست. نیروی نظامی سنگ بنای یک امپراتوری است اما ضامن استمرار و پیروزی کامل نی
دوام آن نیست. وقتی آتش کینه و انتقام توسط انقالبیون و مبارزان برانگیخته شود، همه 
اقشار ملت را دربر خواهد گرفت. بنابراین فقط تسلیم نمودن جسم شهروندان مغربی 

یز تسخیر کرد. این مرحله شاید نسبت به بایست ذهن و روح آنها را ن کافی نیست و می
» تر است ر و طوالنیت مرحله قبل از فشار و تنش کمتری برخوردار باشد اما سخت

  ). 5ـ1922:17(هاردی، 

                                                                                                                                        
1. G. Hardy (1884-1972) :1925-1919هـای   اسـتعمار در سـال   ۀمدیر آموزش و پرورش مراکش دور ،

  .ئیس آکادمی الجزایر بودو پس از آن ر  1940-1926های  مدیر مدرسه فرانسوی در مراکش در سال
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ای به آموزش در مغرب بپردازد و آموزش  فرانسه کوشید با اتخاذ رویکرد قومی و فرقه
بندی و تفکیک کند. مسلمانان نیز  هرا برای سه گروه مسلمانان، یهودیان و اروپاییان دست

شدند و فرانسویان از تداخل  ها تقسیم می خود به دو گروه بربرهای آفریقایی و عرب
کردند (جابری،  آموزان این چند گروه در مدارس همدیگر سخت جلوگیری می دانش

اتی استعمار، بر پایه اقدام ۀهای آموزشی دور ). نقدهای عابد الجابری بر سیاست8: 2010
کردن مغرب پیش  گرایانه و فرانسوی است که دولت فرانسه در تحقق اهداف قومیت

  گرفت. این اقدامات شامل این موارد بوده است: 
  

  زاده  . تربیت ویژه نخبگان اشراف1
گذاری ویژه برای  اولین نکته بسیار مهم در اقدامات آموزشی استعمار فرانسه،سرمایه

روشنفکران، عالمان دینی، تجار و اعیان  ۀزندان طبقتربیت نخبگان جامعه شامل فر
ها و نهادهای اداری فرانسه به  بزرگ مغرب بود که در نهایت می باید در خدمت سازمان

بایست بین آموزش ویژه نخبگان اجتماعی و  می«هاردی:  ۀکار گرفته می شدند. به نوشت
زادگان روشنفکر جامعه  فآموزش عموم مردم تفاوت قائل بود. گروه اول از طبقه اشرا

هستند که تاکنون به دلیل تاثیرپذیری از علوم سنتی رشد و پیشرفت آنچنانی 
شود. در  اند. تربیت این نخبگان موجب توسعه در مدیریت و اقتصاد کشور می نداشته

کند و برای   های مهارتی و فنی گسترش پیدا سطح طبقه محروم و فقیر باید آموزش
نشینان آموزش شیالت و آبخیزداری و ناوبری  زش کشاورزی و ساحلنشینان آمو بادیه

  ).5 ـ17: 1922(هاردی، » ضروری است
دیگر متفکر فرانسوی، نگاه فرانسه در باب آموزش مردم مغرب را در کتاب 1پل مارتی

سازی فرهنگی  کار بزرگ ما برای مدرن«گونه بیان کرده است:  این» مغرب ۀآیند«خود به نام 
های سنتی این جامعه و در قالب بورژوازی اقتصادی  بایست تنها در همان چارچوب مغرب می

و روستایی و با تربیت طبقه کارمند و اداری و فرزندان بزرگان دینی و علمی و در یک کلمه 
  ).250: 1925(مارتی، » نخبگان باشد و از آنها برای خود بهره برد

  
  اسالمی  ری. محافظت از ظواهر سنتی در مقابل روشنگ2

های روشنفکری و ضداستعماری در  گیری جنبش استعمار فرانسه برای جلوگیری از شکل

                                                                                                                                        
1. Marty, Paul (1882-1938) 
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ها و مدارس مغرب  کوشید ظواهر و روح آموزش سنتی و بومی را در دانشگاه مغرب می
نگاه دارد. نظام آموزشی جامع قرویین بازبینی و اصالح شد و از نظر آنها اصالح تجدد و 

های سنتی گذشته در این  ها و روش در اصل می خواستند به چارچوب مدرنیته بود، ولی
جلوگیری از مهاجرت دانشجویان مغربی به کشورهای شرق  مدرسه بازگردند. مقصود،

الدین  های انقالبی و ضداستعماری جمال جهان عرب به ویژه مصر بود تا با اندیشه
  ).1989:19(جابری، اسدآبادی، محمد عبده، رشید رضا و دیگران آشنا نشوند 

با وجود آنکه قرویین در یک بحران «نوشته است: » مغرب ۀآیند«مارتی در کتاب 
سوادی و جهل قرار دارد؛ ولی نخواهد مرد، بلکه به صورت ذاتی تحت تاثیر  شدید بی
های شرقی رشد خواهد کرد. در این حالت علیه استعمار به پا خواهد خاست و  اندیشه

یگر قادر به کنترل آن نخواهد بود... بنابراین الزم است، شرایط فرانسه آن هنگام د
ای که به دنبال آن هستیم،  قرویین را متحول کنیم؛ زیرا در غیر این صورت، مدرنیته

ای از سوی فرانسه اتخاذ  بایست برنامه بدون حضور ما و علیه ما محقق خواهد شد... می
های  ی شرقی جهان عرب، سراغ آموزهشود که دانشجویان به جای مهاجرت به کشورها

  ).6 ـ15: 1925(مارتی، » سنتی و بومی خود در قرویین بروند
گرایی فرانسه در دانشگاه قرویین به هیچ وجه  سازی و سنت رویکرد بومی به نظر جابری،
خواهانه نداشت و بیشتر مبتنی بر رجعت به اسالف گذشته و همان نظام  روح انقالبی و تحول

شگاه قرویین بود و این رجعت، تنها شکل و ظاهر امروزی و مدرن داشت و البته سنتی دان
ها ناشی از  های اندکی نیز در جامعه مغرب پدید آورد. اصرار غرب بر حفظ سنت پیشرفت

منطق عقالنی آنها بود تا انسان مغربی را همواره در حالت بیهوشی و خواب آلودگی نگاه 
اسیتی نداشته باشد (جابری، وقایع و رویدادهای منطقه حس دارند تا بدین ترتیب،نسبت به

های آموزشی  کردن محتوا و سرفصل ). جابری، مدرنیته از منظر استعمار را عصری20 :1989
داند، بلکه به نظر وی، تنها سلسله ای از تغییرات و اصالحات لفظی و سطحی است که با  نمی

دین گونه در قرویین تنها محتوای دینی، فقهی شده است تا ب نام مدرنیته فرانسوی تلقی می
  ).21و لغوی آموزش داده شود نه چیز دیگر (همان: 

بر ما الزم «گوید:  مارتی بر این اساس با رد نیاز فرانسه به پرولتاریای فکری مغرب، می
خواهیم اصالحاتی در حوزه فرهنگ و آموزش در  است که برای مصلحت خود وقتی می

های  شود و واکنش دهیم، از اموری که موجب تحریک احساسات می جامعه مغرب صورت
های آنها بپردازیم. ما باید برای تمام  اجتماعی به دنبال دارد پرهیز کرده و تنها به سنت
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طبقات اجتماعی نان معیشت (در اینجا منظور محتوای آموزشی) مناسب داشته باشیم. 
  ).250: 1925(مارتی، » نه بیشتر محتوایی که نیاز اولیه آنها را برطرف کند و

  
  . جداسازی مدارس بربرها از مسلمانان عرب3

گرایی استعمار در تعلیم و تربیت، به جداسازی آموزش بربرها به  سیاست فرقه به نظر جابری،
ها به عنوان نمایندگان فرهنگ اسالمی منجر  عنوان نمایندگان فرهنگ آفریقایی از عرب

فرهنگ آفریقایی ـ بربری آموزش می دادند و در برابر رسوخ  گردید. در مدارس بربرها
های  شد. جابری این اقدام را برفروختن شعله های اسالمی در مدارس آنها مقاومت می آموزه

داند که از یک سو به دور شدن  گرایی میان شهروندان مغربی می تفرقه و تعصب و قومیت
اسالمی منجر می گردید و از سوی دیگر، موفقیت ها و بربرها از دیانت و اعتقادات  آفریقایی

کردن رفتارها،  استعمار برای سلطه فرهنگ، دیانت و اندیشه غربی را تسریع و فرانسوی 
  ). 21: 1989کرد  (جابری،  ها را تسهیل می ارتباطات و دیانت مغربی

امور توافقی میان سازمان آموزش و پرورش و سازمان «گوید:  مارتی در این زمینه می
های آموزشی ما برای بربرها به صورت کامل  مدنی مغرب صورت گرفت و مبانی سیاست

و دقیق تدوین گردید. در این مورد مدارس ویژه فرانسوی ـ بربری برای کودکان بربر 
شد و رویکردهای  های فرانسوی انجام می اختصاص داده شد که در آن صرفا آموزش

رزی داشت ...  هر گونه آموزش عربی که از سوی مهارت محور به ویژه در حوزه کشاو
شد و با خود فرهنگ و مظاهر اسالمی را به همراه داشت ممنوع بوده و  می  فقها تدریس

  ).251ـ252: 1925(مارتی، » شد با تمام قاطعیت با ورود و تدریس آنها برخورد می
نمی شد،بلکه گرا تنها به مقطع ابتدایی محدود  انگیز و قومیت این سیاست تفرقه

» أزرو«م مدرسه متوسطه 1931گرفت: در  های متوسطه و دانشگاهی را نیز در بر می دوره
م در شهر رباط، موسسه مطالعات عالی 1914را برای آموزش بربرها تاسیس کردند و در 

برپا شد که پس از انقالب مغرب به دانشکده » مدرسه عالی فرانسوی بربری«مغرب با نام 
های فلکلور  های آمازیغی و هنرها و فرهنگ ر نام یافت. در این موسسه لهجهادبیات تغیی

  ).18: 1985شد (جابری،  آفریقایی تدریس می
  

  . جایگزینی زبان فرانسه به جای زبان عربی4
در یک نگاه کلی نسبت به جهان عرب، شاید بتوان اینگونه داوری کرد که یکی از مرزهای 
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های زبانی استعمار بوده است: در مشرق بیشتر سیاست مهم میان مغرب و مشرق عربی،
راز، سازی (بلکا و حاند و در مغرب در پی فرانسویسازی افکار و متون بودهدنبال انگلیسی

استعمار در مغرب با هدف تربیت نیروی  ۀکردن مدارس در دور ). رویکرد فرانسوی8: 2014
و غیره انکار ناشدنی است. ژنرال صافاری دی  انسانی متعهد به فرانسه در امور اداری و تجاری

روفیکو که نقش چشمگیری در اشغال الجزایر و مغرب داشت، با صراحت از ضرورت نفوذ 
تدریجی زبان فرانسوی در ساختار اجتماعی و آموزشی عربی سخن گفته است و به اعتقاد او، 

های فرانسه به عنوان  رههای آینده مستعم ظرفیت زبان فرانسه در آن حد بود که برای نسل
  ). 16: 2002زبان مادری شناخته شود (حمیش، 

زمانی کوتاه آن  ۀاستعمار در کشور مغرب با توجه به دور ۀهای آموزشی دور سیاست
و عدم استقبال مردم، اهداف مورد نظر دولت فرانسه را تامین نکرد و تنها در تربیت 

هایی به دست آمد. اکثر  ستعمار موفقیتگروهی از فرزندان تجار و اعوان و همراهان ا
آموزان مغربی در طول دوران استعمار بدون آموزش ماندند. این در  قریب به اتفاق دانش

های استعماری بود که در پی فرستادن اجباری مردم مغرب به  درجه اول معلول سیاست
آموزان مغربی اغلب منش و روش این مدارس را  مدارس فرانسوی بود. دانش

گرفتند.  ابتدایی را هم نمی ۀکردند و حتی مدرک دور پسندیدند و ترک تحصیل می مین
آموزان از وضعیت  والدین آنها نیز به این نکته پی برده بودند که دست کم تا وقتی دانش
شود،فرستادن آنها به  کنونی مدارس فراری هستند و هیچ مدرک تحصیلی عایدشان نمی

دانستند که در صورت تن دادن به این  از سوی دیگر، میاین مدارس فایده ای ندارد. 
های تجاری فرانسوی و تحت  ها یا سازمان بایست با اداره نظام آموزشی، در نهایت می

آمد  سلطه استعمار کار کنند و این در نگاه عموم مردم مغرب خیانت ملی به حساب می
  ).25ـ1985:26(جابری، 

  
  های آموزشی میان سنت و مدرنیته رگمی سیاستآموزش ملی پسا استعمار : سرد ـ ج

های  استعمار تا استقالل مغرب، تعریف های مختلف آموزشی از بندی دوره برای دسته
استعمار را  ۀترین تعریف این است که اگر دور متعددی به دست داده شده است، اما ساده

 ۀتوان دور ر را میپسا استعما ۀتاسیس و بنای نظام آموزشی در مغرب بدانیم، دور ۀدور
). پس از استقالل مغرب در سال 13ـ14: 1966آموزش و پرورش ملی خواند (المروني، 

گرایی و ضداستعماری پدید آمده، اتفاقات و اقدامات متعددی  م، براساس موج ملی1956
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در زمینه تحول نظام آموزش و پرورش مغرب و ارائه یک طرح و نظام ملی صورت گرفت 
). مهم ترین اقدام، 78ـ82: 2010و خطاهای متعدد رسید (الحسناوی،   نو کار به آزمو

م به عنوان کمیته مرکزی اصالح آموزشی به 1957تشکیل کمیته عالی آموزش در سال 
) که در نهایت، به تدوین 32: 1985دستور محمد الخامس پادشاه مغرب بود (جابری، 

سازی)،  انی)، توحید (یکسانمنشور آموزش ملی در چهار محور تعمیم (آموزش همگ
ها در مقابل  سازی) منجر گردید. این سیاست سازی) و المغربه (مغربی تعریب (عربی

). البته طراحی 78ـ82: 2010سازی طراحی شد (الحسناوی،  جریان استعماری فرانسوی
نظامی ملی مبتنی بر این چهار رکن از زمان استعمار مورد بحث و بررسی کارشناسان 

کرد  ضوع قرار گرفته بود؛ اما از آنجا که طرح این موضوع، هویت ملی را تقویت میاین مو
کشید، فرانسه به آن توجه نمی کرد  ای مغرب را به چالش می و هویت سنتی و قبیله

  ).8: 2010 (جابری،
های ملی آموزش در مغرب،حکومت اقدامات متعددی  پس از تدوین منشور سیاست

ا در طول نیم قرن اخیر در پیش گرفت که اغلب با شکست رو ه برای اجرای این سیاست
به رو شد. پس از گسترش آموزش ملی و افزایش شمار مدرسان، دولت نمی توانست 

آموزشی   نشینی از رکن اول سیاست حقوق مدرسان را پرداخت کند و به دنبال عقب
برداشت.  خود یعنی تعمیم، از همگانی کردن آموزش و گسترش آموزش رایگان دست

نگرانه دیده نشده بود و با  داد که طرح آموزش ملی واقع این حرکت نشان می
های گسترده و اعتصاب دانشجویان و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مواجه شد  اعتراض

 ).42: 1985(جابری، 
  
 نقدهای جابری بر آموزش ملی پسا استعمار مغرب ـد

با تمام افت و خیزهای آن، همچنان نظام  با گذشت حدود نیم قرن از استقالل مغرب،
آموزش و پرورش جامع، کامل، روشمند و مبتنی بر مبانی و فلسفه تعلیم و تربیت و با 

). رتبه علمی 7:  2008شود (الیحیاوي،  اندازی روشن در این کشور دیده نمی چشم
شد مغرب نیز در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه، بسیار پایین است و ر

). در این میان، نقدهای بسیاری از سوی 8: 2010چندانی نداشته است (جابری، 
شود.  های آموزشی این کشور مطرح می متفکران و اندیشمندان مغربی در باب سیاست

ای در مقطع متوسطه را در مغرب در  محمد عابد الجابری که خود زمانی مدیریت مدرسه
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در باب مسائل آموزشی دلمشغولی های بسیار  )،1: 1999دار بود (جابری،  م عهده 60دهه 
های آموزشی پسا استعماری مغرب را بر اساس چهار رکن اساسی آن نقد و  داشت: او سیاست
بیشتر برگرفته از نظریه  شناسی بررسی کرد. رویکرد جابری در تعلیم و تربیت، از جنبه آسیب

کند:  یان جامعه و آموزش برقرار میپداگوژی امیل دورکیم است که نوعی رابطه دیالکتیک م
های آموزشی نیز بتواند  هم جامعه پتانسیل پذیرش آموزش را داشته باشد و در مقابل، سیاست

 ).12: 1999نیازهای جامعه را برآورده سازد (جابری،
ظریه عملی م، پداگوژی را به عنوان ن1911دورکیم نخستین کسی است که در سال 

). 4هـ.ش: 1375مطرح کرد (میاالره، » دانش آموزش و پرورش«تعلیم و تربیت و اساساً 
هایی از جامعه است که هنوز برای زندگی  پداگوژی از نگاه دورکیم، تربیت عملی نسل

اجتماعی آمادگی کامل ندارند. پداگوژی تحریک رشته ای از حاالت جسمانی، عقالنی و 
او را برای مواجهه با اقتضائات سیاسی و اجتماعی محیط خود آماده کند  اخالقی فرد است تا

پذیری از نظریه پداگوژی امیل دورکیم، نقدها و آرای  ). عابد الجابری با تأثیر1938(دورکیم، 
تربیتی خود را ذیل همان چهار رکن اساسی نظام آموزش ملی مغرب یعنی تعمیم، توحید، 

  است که در ادامه به شرح و تبیین آنها خواهیم پرداخت:بیان کرده  ۀتعریب و المغرب
  

 سازی آموزش از منظر عابد الجابری . تعمیم و همگانی1
سازی آموزش است. به نظر وی،در شرایط  بیشترین وجه اندیشه جابری متوجه همگانی

های آموزشی با شرایط اجتماعی مردم  کنونی مغرب، مشکل اصلی عدم تطابق سیاست
  آسیب را بررسی کرده است.  3سازی  ای همگانیاست. وی بر

توجهی به حق آزادی و برابری آموزشی است. جابری در باب  آسیب اول، بی
سازی آموزش، موضوع حق آموزش به عنوان یکی از حقوق شهروندی را مطرح  همگانی

داند که مقدمه  کند و این سخن را برگرفته از نظریه طبیعت انسان جان الک می می
گیری اندیشه آزادی و برابری و مبنایی برای تمام اجزای حقوق بشر است. جابری  شکل

است مبانی حقوق بشر را   داند که توانسته ترین فیلسوف سیاسی می جان الک را فعال
  ).2000ریزی کند (جابری،  طرح

به گفته جان الک، شرط شناخت و درک جایگاه سلطه سیاسی، آزاد گذاشتن 
به این معنا که انسان بتواند بدون هیچ قید و شرطی رفتار کند و  طبیعت انسان است؛

های خود را در دست داشته باشد (الک،  ها و دارایی تصمیم بگیرد و اختیار مالکیت
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های آموزش  توجهی در سیاست الک به بی  ). جابری با استفاده از نظریه جان307: 1997
آموختگان  دانشبیکاری ازد. به اعتقاد او، پرد نیازهای توسعه و حقوق بشر می ملی به پیش

بلکه نتیجه بی اعتنائی به حقوق آنها در انتخاب  ندارد،ظرفیت آنها افزایش ارتباطی با  مغرب،
آزادانه مسیر آموزشی خود به عنوان حقی اساسی است: اگر انسان مغربی بتواند خود با توجه 

ریزی  را تعیین کند، یقیناً در برنامه خویش مسیر آموزشی خود  به نیازها و شرایط اقلیمی
   ).1: 1999برای آینده شغلی نیز توانایی خواهد داشت (جابری، 

جابری در باب حق آزادی و برابری آموزشی، به جایگاه فلسفه و تفکر انتقادی در 
متون آموزشی پرداخته و بر این نظر است یکی از عوامل مهم رشد ناامیدی و فساد در 

راندن   آموزان و دانشجویان از حق آموزش،به حاشیه پوشی دانش چشم جامعه مغرب و
فلسفه و در کل، بی اعتنائی به رویکرد تربیت تفکر انتقادی در متون آموزشی دبیرستان 
و دانشگاه مغرب است. به گفته جابری، این اتفاق نه تصمیمی آنی از سوی وزارت علوم، 

داری به تدریج رخ داده  گرایی و سرمایه صرفبلکه جریانی بلند مدت بوده که با رشد م
گرایی و از خودبیگانگی عصر  ). نقد جابری در باب تاثیر مصرف12: 1999است (جابری، 

جدید بر تعقل و تفکر انتقادی و رسوخ ابزارهای تبلیغاتی جوامع مدرن به همه زوایای 
اصر غربی همچون های متفکران مع های بالقوه انسانی،در نظریه زندگی و تمامی توان

 ). 123ـ140: 1384شود (الجوردی،  هابرماس، هانری لفور و روالن بارت نیز دیده می
های آموزشی جدید مغرب در لزوم بازسازی هویت  توجهی به سیاست آسیب دوم بی

گرا  گرایی یا هویت انسان مصرف  های سنتی مبتنی بر قومیت جدید ملی، فارغ از هویت
نظام آموزش ملی نیازمند بازسازی هویت ملی «. به گفته جابری: استعمار است ۀدر دور
توسعه مقوله جای خود را به با تغییری کارکردی و نه جوهری، که کم کم  ، هویتیاست
و از حقوق اساسی  . امروزه باید هویت را مبتنی بر کارکرد و عمل تعریف کرده استداد

ش است و این یک موضوع جدید و شود حق آموز های جهان نام برده می که در رسانه
  ). 8: 2010 (جابری،» امروزی است

های آموزش ملی مغرب عملگرایانه نیست. این  آسیب سوم این است که سیاست
همیشه خود را با کشورهای پیشرفته غربی مقایسه کرده است و اقتضائات و  نظام،

ن مقایسه و تطبیق گیرد. به اعتقاد جابری، امکا شرایط اقتصادی خود را در نظر نمی
های تربیتی در کشورهای پیشرفته مانند فرانسه و آمریکا و دیگر  شرایط مغرب با نظام

داری و سلطه  زیرا نظام اقتصادی آنها بر اساس سرمایه کشورهای اروپایی وجود ندارد،
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بودجه تعیین  شود؛ در حالی که در کشور مغرب، استعماری بر دیگر کشورها تأمین می
آموزان و دانشجویان و  اقتصاد و دارایی برای تعلیم و تربیت،با جمعیت دانش شده وزیر

های  بایست سیاست برآوردهای وزیر تعلیم و تربیت، سنخیت و سازگاری ندارد. می
  ).1: 1999آموزشی را بر اساس شرایط اقتصادی و بودجه کشور تدوین کرد (جابری، 

سازی آموزش است.  موزش، بومیسازی آ راه حل اساسی جابری برای حل همگانی
های آموزشی در کالبد جامعه برای  سازی همان ادغام و تطبیق سیاست منظور از بومی

های آموزشی  ایجاد تغییر و پویایی در ساختار اجتماعی کشور است. وقتی بتوان سیاست
سازی آموزش نیز  بندی و عملیاتی را مطابق نیازهای واقعی جامعه تعریف کرد، بودجه

  ).1: 1999پذیر خواهد بود (جابری،  مکانا
آموختگان در بازار کار و این همان  یعنی پذیرفته نشدن دانش بومی نشدن آموزش،

های هنگفت آموزشی در  واقعیتی است که امروز شاهد آن هستیم: صرف و اتالف هزینه
ه افزایش راهی که سرانجام تأثیر و کارآمدی ناچیزی دارد. امروزه جامعه مغربی با پدید

پزشکان متخصص رو به روست، در حالی که اکثر آنها با ادبیات و نیازهای جامعه بومی و 
کند، در حالی  محلی مغربی ناآشنا هستند. همچنین شمار مهندسان کشاورزی بیداد می

که امکان استخدام و استفاده از آنها با توجه به نیازها و ابزارآالت و شرایط اقلیمی مغرب 
رد. متخصصان علوم پایه از فیزیک و شیمی نیز بیشتر در کشورهای غربی به وجود ندا

  جا).  در جامعه مغربی ندارند (همانپردازند و جایی  تحقیق و پژوهش می
  

 سازی آموزشی از منظر عابد الجابری توحید و یکسان  .2
جبران  سازی آنها و برای منابع آموزشی به معنای یکسان توحیدبه نظر جابری، فرایند 

 چند گرایی در برابر قومیتگرایی و تفکیک قومیتی آموزش است تا بتوان  چند دهه فرقه
، بربری و یهودی،محتوای آموزشی واحد و هماهنگ داشت گانه اروپایی، اسالمی

). تفکیک قومیتی منابع آموزشی تربیت ملی و تربیت دینی را نیز 8: 2010 (جابری،
  ). 6: 2001، تحت تاثیر قرار می دهد (جابری

های تحول آموزش ملی مغرب،  البته پس از استقالل مغرب، در جهت سیاست
توان گفت تنها مرحله از  سازی متون آموزشی در اولویت اول قرار گرفت و می یکسان

های آموزش ملی مغرب که کامل انجام گرفت، همین  مراحل چهارگانه سیاست
نظام آموزشی مغرب در این مرحله  ر جابری،سازی متون آموزشی بود. البته به نظ یکسان
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چه به لحاظ روش و چه محتوای آموزشی همچون دوران پیش از استعمار، به شکلی 
آمرانه، خشک و متصلب رفتار کرده و جایی برای نقد و امکان بازبینی و اصالح نگذاشته 

ری آن را است. قوانینی که در این زمینه چیده شده، بسیار پیچیده و مبهم است و جاب
تر از قوانین راهنمایی و رانندگی توصیف کرده که در نهایت پس از گذشت نیم  پیچیده

سازی متون آموزشی، نتیجه قابل قبولی از آن به دست نیامده است  قرن از یکسان
  ). 6: 2001(جابری، 

  
 سازی متون آموزشی) از منظر عابد الجابری تعریب (عربی. 3

در  کند. به نظر وی ای و هدفمند را مطرح می ه آموزش حرفه، جابری نظریتعریب بابدر 
زبان عربی ابزار رشد آگاهی است و این نه فقط در سطح  ،ای رویکرد آموزش حرفه
بایست در سطح تمام طبقات جامعه شکل گیرد. اگر زبان  بلکه می ،ها مدارس و آموزشگاه

). 8م: 2010(جابری،  ا تحلیل کنیمتوانیم تعریب ر می،آنگاه را ابزار انتقال آگاهی بدانیم
فرض دانسته است که قابل  های مبنایی، ثابت و پیش جابری زبان عربی را جزو مقوله

بینید که زبان  بازگشت و بازنویسی نیست. به گفته او در هیچ جای دنیا کشوری را نمی
  ).1: 1999خود را به چالش بکشد (جابری، 

شناسی نیاز دارد، بلکه عدم  یست که به آسیببنابراین در نگاه جابری این زبان ن
تطبیق و فقدان ارتباط میان زبان و علم است که امروزه در جامعه مغرب به آسیبی 

با  پزشک نه تنها بایدزند:  جدی تبدیل شده است. او برای درک این موضوع مثالی می
ستای خود نیز بایست نسبت به محیط شهر یا رو بلکه می ،بیمار خود ارتباط برقرار کند

خود را  نروش درمابیمار که  سخن بگویدی با بیمار خود نبا زبا بایست میآگاه باشد. او 
برای انتقال مفاهیم  ،در حالی که پزشکان و دانشجویان پزشکی مغرب خوب دریابد.

حتی نمی توانند از طریق زبان عامه با ایشان ارتباط برقرار کنند؛ به طوری که پزشکی 
  ).8: 2010(جابری،  اند اطالع مه بیاامی اعضای بدن در ادبیات عاساز نسبت 

سازی محتوای آموزشی به این  های مربوط به عربی بایست در سیاست بر این اساس می
انسان در برابر  کند. موضوع توجه کرد که این محیط است که زبان آموزش را تعیین می

اما  ؛کند آغوش باز استقبال میشدن با  مفاهیمی چون جهانی شدن، مدرنیسم و عصری
توسعه بخشد. این خیال که روزی  ،گوید که با زبانی غیر زبان او سخن می را تواند ملتی نمی

  (همانجا).مردم مغرب با زبان و لهجه فرانسوی یا انگلیسی سخن بگویند، خیالی باطل است



  21  آرای عابد الجابری درآمدی بر تاریخ تعلیم و تربیت مغرب عربی با تأکید بر

قاد وی زبان همچون کند. به اعت جابری در باب زبان ملی، رابطه زبان و هویت را مطرح می
ظرفی است که در آن مفاهیمی همچون هویت و وحدت ملی وجود دارد و به واسطه این ظرف 

گیرد. جابری هویت را یک شیئ  است که وحدت در احساس و فکر و ذهن و آرمان شکل می
بیند، بلکه در نگاه او هویت دارای وجود و امکان صیرورت است که رشد  جامد و آماده نمی

ای از زبان همان جامعه  شود. بنابراین نگاه، هویت هر جامعه د و با زبان غنی و ارزشمند میکن می
ها از زبان فرانسوی و  گیرد. هویت اهالی مغرب از زبان عربی است و هویت فرانسوی نشأت می
ملل  گونه سایر آمریکایی است و همین  ها از زبان انگلیسی یی ها از زبان انگلیسی و آمریکا انگلیسی

  ).1: 1999و اقوام (جابری، 
آنچه استقالل تاریخ یک ملت را گوید:  پذیرد و می جابری امپریالیسم زبانی را می

به بیان دیگر، جابری هیچ گونه ارتباط علت کند، هژمونی اندیشه جهانی است.  تهدید می
شدن امروزه به  جهانی و معلولی بین جهانی شدن و توسعه و پیشرفت قائل نیست:

است و در انجامیده های مختلف اقتصادی و فرهنگی و هنری  خودبیگانگی در عرصه
نهایت کارکردی نابودگر دارد. نفوذ فرهنگی و نفوذ زبانی از مظاهر این خود بیگانگی 

  ).12: 1999 (جابری، است که نوعی ستیز با هویت ملی و مذهبی دارد
یی و راهنمایی سخت مخالف جابری با آموزش زبان فرانسه در مدارس مقطع ابتدا

کند. این اقدام هویت ملی و آینده  گذاران آن را به جهل مرکب متهم می است و سیاست
اندازد. به اعتقاد جابری، هدف از آموزش در مقاطع  آموزان را به خطر می شغلی دانش

های مختلف کار  ها و حرفه پایین، تربیت افرادی است که بتوانند در آینده در مهارت
  نند و با مردم و نیازهای همین جامعه سر و کار داشته باشند (همانجا). ک

به معنای  گیری جابری در تأکید بر آموزش زبان عربی در مقاطع پایین، البته سخت
های  های خارجی در سطوح عالی و تخصصی و نشر کتب علمی به زبان آموزش زبان نفی

ها  در تمام سطوح علمی در کنار دیگر زبانزبان عربی را به نظر او،می باید دیگر نیست. 
با محیط بیرون از دانشگاه یا همان  آموختگان دانشخط و ربط  ،حفظ کرد و این خود
  ).8: 2010کند (جابری،  را معین می محیط کسب و کار

اما درباره آموزش زبان عربی به عنوان زبان علم دانشگاهیان و امکان یا امتناع تعریب 
با وجود عدم توانایی استادان و دیگر مراجع، موضع جابری حد میانه متون دانشگاهی 

است؛ یعنی نه به زبان انگلیسی یا فرانسوی به عنوان زبان آموزشی مدارس و زبان علم 
ها اکتفا می کند و نه می خواهد هرگونه نماد و نشانه زبان بیگانه یا همان زبان  دانشگاه
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کنار بزند. موضع جابری شباهت بسیاری به نظریه  دوم را از ساختار آموزشی جامعه خود
با پذیرش ماهیت سیاسی، ایدئولوژیک و   دارد. پنی کوک 2و کاناگراجه 1زبانی پنی کوک

طلب زبان دوم به ویژه زبان انگلیسی، کنارگذاشتن کامل این زبان را برای  سلطه
کشورهای  های آموزشی کند برنامه زبان رد و توصیه می کشورهای غیر انگلیسی

ای باشد که پیش از ارائه متون آموزش به زبان انگلیسی،  زبان باید به گونه  غیرانگلیسی
آموز قرار  های فرهنگی و سیاسی جامعه در نظر گرفته شود و حاصل در اختیار زبان جنبه

  ). 784ـ808: 2004گیرد (پنی کوک، 
شکل اساسی است و نه به نظرعابد الجابری،گزینش زبان بومی به عنوان زبان علم م

تنها مشکل مغرب، بلکه مشکل تمام کشورهایی است که زبانی غیر از زبان انگلیسی 
سازی متون علمی را در  دارند و حتی کشور فرانسه نیز تاکنون نتوانسته است بومی

ای نیست جز آنکه به فکر راهی  مقطع آموزش عالی خود مدیریت کند. در مغرب چاره
ی ترکیبی از زبان فرانسه و انگلیسی و عربی در این مقطع تحصیلی ا برای ارائه نسخه
  ). 1: 1999باشیم (جابری، 

ها نیست، بلکه تعیین  البته منظور جابری از ترکیب سه زبان، صرفا حضور شکلی زبان
هایی است که امکان تدریس آنها به زبان عربی وجود دارد. به طور مثال،  دقیق سرفصل

ای آموزشی مانند تاریخ طب و طب اجتماعی و برخی ه تدریس برخی سرفصل
های پزشکی و تاریخ علوم و برخی از طبیعیات قدیم در  های تشریح در دانشکده قسمت
تواند به زبان عربی و برخی  های علوم و تدریس تمام دروس عمومی و غیره می دانشکده

ها و دستاوردهای  ریهای جدید که آمیخته با فناو به زبان فرانسه باشد و دیگر سرفصل
  علمی دنیای جدید است به زبان انگلیسی تدریس شود (همانجا). 
ها به ابن رشد،یکی از  جابری برای اثبات توانایی زبان عربی برای تدریس در دانشگاه

مراجع اصلی فلسفه و دانش اروپاییان تاکنون،اشاره کرده است: ابن رشد هیچ زبانی جز 
ها به عنوان زبان  بان عربی مانند زبان انگلیسی امروز،برای قرندانست و اینکه ز عربی نمی

زبان دلیل بر  آمد. بنابراین افت علمی کشورهای عرب علم و فلسفه در جهان به شمار می
  ناتوانی علمی زبان عربی نیست (همانجا). 

  

                                                                                                                                        
1. Alastair Pennycook 
2. Canagarajah, A. Suresh. 



  23  آرای عابد الجابری درآمدی بر تاریخ تعلیم و تربیت مغرب عربی با تأکید بر

 سازی آموزش از منظر عابد الجابری مغربی. 4
کند.  اگوژی اجتماعی امیل دورکیم را مطرح میسازی، جابری نظریه پد در موضوع مغربی

باید  جابری در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط کنونی مغرب، این جامعه است که می
خود را با آموزش هماهنگ کند یا آموزش است که الزم است با شرایط اجتماعی تطبیق 

او، محیط مغربی  یابد؟ او بر این باور است که آموزش جزئی از محیط است. به توصیف
های سنتی است و نتیجه  ای و خرده فرهنگ دارای مسجد و روابط اجتماعی قومی، قبیله

بایست به تربیت موذن، امام جماعت، قاضی  ای می گیرد که علم در چنین جامعه می
). از اینجاست که جابری بر لزوم 8: 2010منجر شود تا کارآمد باشد (جابری، 

: 1999کند (جابری،  ای منطبق با نیازهای جامعه تأکید  می فههای مهارتی و حر آموزش
)؛ چنانکه دورکیم بحث لزوم آموزش و یادگیری راه و رسم زندگی اجتماعی را برای 1

  ). 165: 1380بند،  انسان به عنوان موجودی اجتماعی مطرح کرده است (عالقه
کند، شباهت بسیاری با رابطه دیالکتیکی که جابری میان جامعه و آموزش، برقرار می 

های بسیار  نظریه همبستگی ارگانیکی دورکیم دارد که آموزش را در ارتباط با همبستگی
ای به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار  پیچیده از روابط قراردادی عقلی و قانونی هر جامعه

های  ائه و راههای ار در هر یک از جوامع، اصول تعلیم و تربیت، شیوه دهد. به نظر دورکیم، می
  ). 23: 1363 گیدنز،( شوند اکتساب آن به اشکال متفاوتی اعمال می

جابری نیز بر همین اساس، معضل بیکاری و مفاسد آموزش عالی مغرب از 
ها،سرقت علمی، مشکالت مالی استادان و دانشجویان و  های مالی دانشگاه گری البی

به سبب ناهماهنگی نظام آموزشی با ) را 12: 1999 های علمی (جابری، خواری  جایگاه
های  ها پس از استقالل مغرب، نظریه آموزشی دولت داند: سال جامعه و محیط مغربی می

های آموزشی  به عنوان سرلوحه سیاست» آفرینش صاحبان مشاغل«صنعتی یعنی همان 
 شود و تنها در پی مغربی کردن آموزش بودند، بدون آنکه توجه داشته مغرب دانسته می

باشند مشکل اساسی مغرب ماهیت آموزش نیست، بلکه محیط و جامعه مغربی است که 
بایست به یاری ابزار آموزش ارتقا یابد، زیرا اگر مشکل از آموزش بود،  ناسازگار است و می

های مختلف علوم جدید و  آموختگان توانمند علمی در رشته این میزان چشمگیر دانش
  ). 8: 2010(جابری،  جتماعی و غیره وجود نداشتپزشکی و ارتباطات و خدمات ا

های آموزشی جدید و گستردگی ارتباطات پیچیده  ایجاد نظام به نظر امیل دورکیم،
های اجتماعی به ناکارآمدی  شدن کارکردهای نهادها و سازمان انسانی و تخصصی
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