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 سازي دانشگاه
سخن از ين ا» وشنود ساخته نشده است؟ آتن براي گفت ميدانمگر «

عادت حكيم اين بود كه سحرخيز باشد و روزها . سقراط حكيم است
 گران را به بحث در اينجا و آنجا بايستد و مباحثه. در شهر پرسه بزند

مباحثات او معموالً در بازار انجام . برانگيزد درباره يك موضوع
اف اي حرّ به دنبال فروشنده بازار هاي سرپوشيده در ايوان .گرفت مي
يافت كه دوست داشتند روزي را با  گشت و يا بازرگاناني را مي مي

شد و به ميدان  ها خارج مي از آن ايوان. بحث و مناظره سپري كنند
هاي  در يك طرف ميدان .رفت مي) 1آگورامشهور به (عمومي شهر 

 بازار  يها ايوان دانيم ديگرِ طرفدر  طويل و يونان باستان ديواري
ها مكان خوبي را براي  بين ديوار و ايوان ، و فضاي وسيع قرار داشت

در همين محيط بود كه مباحثه و . آورد بحث و مناظره  به وجود مي
هاي  همين جا، يعني ميادين و رواق از و ،وشنود رشدونمو يافت گفت

  . امروزي متولد شد دانشگاهبود كه مفهوم آتن قرن چهارم پيش از ميالد 
انگيز مانند  اي بحث در طول هر مباحثه كلمه. روش سقراط ساده بود

آمد و يا ممكن  عدالتي  به ميان مي عشق، نفرت، ترس، عدالت، يا بي
هاي ديگري را پديد  بود پرسشي مطرح شود و اين پرسش خود پرسش

شد؛ پرسش پشت پرسش،  يقدم م در اين مورد، سقراط پيش. آورد مي
كل مراسم گاه . شد توضيح پس از توضيح، هر كدام به دقت بررسي مي

 بردند يمباحثات لذت م نياز اشد، اما او و شاگردانش  كننده مي خسته
اش به دليل آن  كه مكتب فلسفي _ زنونو  افالطونكه در ميان آنها (

_  رت داردشه 2گري يرواقشد به  ها انجام مي ها در رواق كه بحث
بدين ترتيب، مفاهيم مختلف روشن شدند و درك ). حضور داشتند

شان پيشرفت كرد و اساس تمدني  مردم از خودشان و دنياي اطراف
  .دپديد آمجديد 

ش علمتوليد  يها روشهاي آموزشي و  كه روش_  سقراط
 _  مشهور است فراهم كرد دانشگاهبنيادهاي مكاني را كه امروز به 

واهي مانند  يلبه دال سالي كهندر  شير و پانصد سال پدو هزاحدود 
دوستان سقراط امكان فرار . به مرگ محكوم شد معرفي خدايان جديد

خواست به  ميسقراط  .نپذيرفتوى را فراهم ساختند، ولى او 
مين ز در مغرب آكادميمانند افالطون كه باني نخستين  _ شاگردانش

                                                 
1 Agora 
2 Stoicism 

بايد الگوي  قانونها به  سينبندي آكادمي پايتفهيم كند كه  _شد 
  . قرار بگيرد ديگران

جام شوكران را ي خود معتقد بود گناه بي بهسقراط حكيم با آن كه 
نوشيد تا اين درس بزرگ را به دانشگاهيان آينده بدهد كه يكي از 

هنوز  .بندي به قانون است پاي آكادميكهاي اخالق  ترين خصلت مهم
هايي  ت كه ثمره دانشگاه انسانسال انتظار آن اس2500هم پس از 
دانشگاه «در كتاب  رابرت هاتكينز به عنوان مثال،  .مسئول باشد

هدف نظام آموزشي، در مجموع، توليد نيرو «گويد كه  خود مي» آرمانشهر

هدف . به جوانان نيست تأمين مخارج زندگيهاي  عت يا ياددادن روشبراي صن

  ».بارآوردن شهرونداني مسئول است
هايي  سقراط، يعني روش علمهاي توليد  براي ترويج روش نافالطو

 از شهر آتن بيرون در باغ  كيدر رود،   كه در آموزش عالي به كار مي
ناميد، كه به عنوان نخستين  آكادميو  آن را  ردك سيسأت را يا مدرسه

بر سردر اين مدرسه جمله  افالطون. زمين شهرت دارد دانشگاه مغرب
  .را نوشت» وارد نشود داند يندسه  نمهكه   يكس«مشهور 

ساخت دانشگاه در كشور عزيزمان ايران قدمتي ديرينه دارد و 
، شاپور دانشگاه گنديجهان،  بزرگتوان گفت كه نخستين دانشگاه  مي

هاي مختلف  پس از آن نيز در زمان .در ايران ساخته شده است
هايي زيبا و  ريهاي گوناگوني در شهرهاي مختلف ايران با معما دانشگاه
اين . سه علميه ساخته شده استربيشتر با نام مدرسه يا مد ،مند هدف
از مناطق  يآموزش يها تيجداكردن فعال يبراها عموماً  مدرسه
 باشدند و صحني بزرگ  در كنار بازار هر شهر  ساخته ميي مسكون

براي  خود گرداگرددر تعداد زيادي ايوان،  رواق، و حجره 
مانند مدرسه علميه طالبيه يا ( داشتنددانشجويي   هايوشنود گفت

هاي  سال است كه دانشگاه80حدود  ).تبريزبزرگ صادقيه در بازار 
ساخت در  ريسال اخ30در  و به ويژه ،اند مدرن در ايران تأسيس شده

، واحد علوم و تحقيقاتاسالمي، مانند  آزاد  دانشگاهواحدهاي مختلف 
   .بها داريم ربي گراناتج  هاي سراسري و توسعه دانشگاه

اند كه مكان دانشگاه را به  ساز همواره تالش كرده معماران دانشگاه
ي بسازند كه سبب نشود ا دانشگاه را به گونه اي انتخاب كنند و گونه

بندي به قانون را از دست  دانشجويان يا استادان دانشگاه اخالق پاي
اساساً نظر به اين كه . ناچيز جلوه دهندمداري را  بدهند و يا قانون

التحصيلي  پس از فارغ ي آموزش عال بسياري از دانشجويان مؤسسات 
يت قانون اشوند كه رع هايي مشغول مي ها و مسئوليت معموالً در منصب
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را سبك  مداري بسيار مهم است تربيت دانشجوياني كه قانوندر آنها  
  .  عه كشورشمارند سد بزرگي خواهد بود در برابر پيشرفت و توسب

و مزاياي  براي اين كه مقصود خود را بهتر توضيح دهيم
آيد  را كه در دو مقاله بعدي مي) MOOC( هاي آزاد اينترنتي دانشگاه

پردازيم كه سبب  اي از تصميماتي مي به ذكر نمونه بهتر درك كنيم
به دليل نداشتن فضاي آموزشي اند مؤسساتي به وجود بيايند كه  شده

 ييراهنما نيقوان زيانگ رتيح يا به گونه ،مكان مناسبيك در  مناسب
رو و خيابان و در  و مباحثات دانشجويي در پياده ،شود  نقض يو رانندگ

در يك . انجام بگيرد هاي منازل مسكوني  كنار درب ورودي يا پنجره
متر  30اي حدوداً  شهرداري تهران، در فاصله 7منطقهمنطقه مسكوني در 

يك (داده شده است  فعاليت مجوز مختلف آموزشي براي  سه واحد
هنگامي كه اين ). دو مؤسسه آموزش عاليو مدرسه راهنمايي، 

جاي  مؤسسات كالس درس دارند معموالً سرتاسر كوچه كه در جاي
گاه  توقفممنوع و حمل با جرثقيل نصب شده است  توقف يآن تابلو

 دارندنس درس مؤسسات كالهايي كه اين  شود و در زمان خودرو مي
ورانندگي چهره  نقض گسترده قوانين راهنمايي. استكوچه خلوت 

را به ويژه  شكني  ، و قبح قانونكند قانون تبديل مي شهر را به شهري بي
هايي هستند تضعيف  آموزاني كه شاهد چنين وضعيت در نظر دانش

صد سال از وضع قوانين  اين در حالي است كه حدود يك. كند مي
، و متأسفانه هنوز حركت رانندگي در ايران گذشته است و راهنمايي

  . مان به يك رؤيا تبديل شده است خودروها بين دو خط براي

  
و  ييراهنما نينقض گسترده قوان در مورد علت آن است كه 

تفاوتي به وجود آمده است و بيشتر انتظار آن  متأسفانه نوعي بي يرانندگ
در حالي كه در مكان نمونه ذكرشده است كه پليس مسئله را حل كند، 

و در بسياري از روزها   ،دهد وظيفه خود را انجام ميي به خوب سيپل
 .الصاق كرده است ي متخلفهاي جريمه را بر روي خودروها برگه

توان انتظار داشت كه نيروي پليس تعداد زيادي جرثقيل داشته باشد  نمي
  .  و گاراژداري كند

زار و پانصد سال پيش افالطون بر سردر ه دو همچنان كه گفتيم 
را  »وارد نشود داند يكه هندسه  نم  يكس« تابلويي با متن آكادمي خود 

. توجه كنيد ذكرشده مربوط به مكان حال به عكس زير. نصب كرد
وجلورفتن و كمك  با بارها عقب مشهود در اين عكس عبور اتوبوسِ

دانند  دسه آشنا باشند ميكساني كه با اصول ساده هن. عابرين ممكن شد
 كه در دو طرف_ طرف چنين پيچي  سهكردن خودرو در  كه با پارك

احتمال عبور راحت _  داردوجود » حمل با جرثقيل« يتابلو آن
نشاني بسيار كم  خودروهاي بزرگ مانند اتوبوس يا ماشين آتش

  .  شود مي

  

  
 ييلبوردهايب  قابل ستايش ساز و  فرهنگدر اقدامي  تهران شهرداري

 نصب كرده است» رو جاي عبور موتورسيكلت نيست پياده« با عنوان
ها،  قانون شهرداري 55ماده  20و بند 2بندكه اگر همراه شود با اعمال (
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به عكس  حال .)ها به كمترين حد خود خواهد رسيد اين نوع مزاحمت
به عابرين پياده ناچارند  .زير  مربوط به همان مكان ذكرشده نگاه كنيد

  .رو در خيابان تردد كنند وجودآمده در پياده دليل سد معبر به

  

  
تبديل به يك در مكاني نامناسب هنگامي كه يك خانه قديمي 

شروع زمان شود دانشجوياني كه زودتر از  مؤسسه آموزش عالي مي
هاي دانشجويي پس  بحث خواهند  ميرسند يا  به محل مي درس كالس

و نداشتن  يمؤسسه آموزشبودن  ه دليل كوچكبكنند  را برپا از كالس 
هاي اطراف   ناچارند بر روي  پله ورودي ساختمانامكانات مناسب 

اگر از مزاحمتي كه . بايستند در خيابان يحتو  روها ادهيپ يا در بنشينند
 ،د بگذريمآور به وجود ميها  اين وضعيت براي ساكنين اين ساختمان

 يا تجربه كه نيست ايران بزرگ رزيبنده كشوهايي   چنين دانشگاه
هاي  اقتصادي  با توانايياست دارد و كشوري  در ساخت دانشگاه نهيريد

سازي آموزش عالي  خصوصي .ياقتصاد ميتحر طيدر شرا يحت _باال 
چنانچه . هاي آموزشي باشد آوردن استاندارد نبايد به مفهوم پايين

يا زمين مناسب تواند با تخصيص وام  ضروري باشد دولت محترم مي
فراهم آنها هايي در شأن دانشجويان و استادان  براي اين مؤسسات مكان

هاي  در سالكه  ساز خيرين مدرسهو در صورت لزوم از تجربيات  ،كند

 برپاسازي .اند بهره بگيرد شتهاز خود به جاي گذاكارنامه خوبي گذشته 
تر است  سيقدرتمند راه حلي اسا) MOOC( هاي آزاد اينترنتي دانشگاه
هاي سنتي  اي بسيار كمتر از دانشگاه تواند با هزينه تنها مي كه نه
تواند يك  بلكه مي ،تر كند علمي كشور را سريع هاي پيشرفت

   □.عمر فراگير در كشور زيرساخت مناسب باشد براي آموزش تمام
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