هــر آنچــه کــه بایــد
دربــاره دانشــگاه
تهــران بدانیــد.
هدیه تقی زاده

دانشــگاه تهــران اولیــن دانشــگاه ایران اســت و در ســال
 ۱۳۱۳بــه دســتور رضاشــاه پهلــوی ســاخته شــده اســت.
برخــی منابــع ادعــا کردهانــد کــه کلیــات طــرح تأســیس
دانشــگاه تهــران توســط دکتــر محمــود حســابی بــه وزیــر
فرهنــگ وقــت پیشــنهاد داده شــده اســت.
الگــوی دانشــگاه تهــران از مؤسســات آمــوزش عالــی
فرانســه برداشــته شــد و حتــی طراحــان ســاختمانهای
دانشــگاه تهــران مهندســین فرانســوی بودنــد و دروس و
برنامههــای هنرکــده (دانشــکده هنرهــای زیبــای فعلــی)
ً
دقیقــا بــر اســاس الگــوی دانشســرای عالــی ملــی
هنرهــای زیبــای پاریــس طراحــی شــد .بنابرایــن میتــوان
ایــن دانشــگاه را یــک خانــه تاریخــی نامیــد.
دانشــگاه تهــران الگــوی آمــوزش عالــی مــدرن در ایــران
و «دانشــگاه مــادر» اســت .اهمیــت و تأثیرگــذاری آن در
ایــران آن قــدر زیــاد اســت کــه در دهــه هفتــاد تصویــر ســر
در دانشــگاه تهــران را بــه عنــوان «نمــاد آمــوزش عالــی
کشــور» روی اســکناس چــاپ کردنــد.
ســردری کــه خیلیهــا آرزوی رد شــدن از آن بــه عنــوان
دانشــجوی دانشــگاه تهــران را در دل میپروراننــد.
برخــی بــر ایــن عقیــده هســتند که طــرح ســردر دانشــگاه،

الهامگرفتــه از تصویــر خیالــی دو پرنــده اســت کــه
بالهایشــان را بــرای اوج گرفتــن و برخاســتن از زمیــن
بــاز کردهانــد .عــدهای دیگــر آن را تمثــال کتابــی کــه بــه
صــورت بــاز در مقابــل دیــدگان گذاشــته شــده میداننــد
کــه بیانگــر ارزش مطالعــه و تحقیــق اســت .امــا از
تاریخچــه و نحــوه ســاخت ایــن ســردر اطالعــات و اســناد
کاملــی بــه دســت نیامــده اســت.
از ســر در کــه بگذریــم و وارد محوطــه دانشــگاه شــویم بــا
دانشــکدههای مختلفــی روبــرو میشــویم.
پردیــس مرکــزی دانشــکده هــای فنــی ،پردیــس علــوم،
پردیــس هنرهــای زیبــا ،دانشــکده ادبیــات و علوم انســانی،
دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی و دانشــکده هــای علــوم
پزشــکی در ســایت مرکــزی دانشــگاه تهــران در قلــب تهران
هســتند( .البتــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران و دانشــگاه
تهــران دو دانشــگاه جــدا هســتند ولــی محوطــه آنهــا
یکســان اســت و کامــا بــه یکدیگــر راه دارنــد).
بقیــه دانشــکدهها خــارج از ســایت مرکــزی هســتند و
در خیابــان امیرآبــاد جمــع شــدهاند .خیلیهــا فقــط
پردیــس مرکــزی دانشــگاه تهــران را میشناســند امــا
دانشــگاه تهــران اکنــون بســیار گســترش یافتــه اســت و
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پردیــس هــای مختلــف آن در شــهرهای مختلــف ایــران از
شــمال تــا جنــوب وجــود دارنــد .مثــل :دانشــکده هــای
فنــی فومــن و کاســپین ،پردیــس بینالمللــی کیــش،
پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی کــرج ،پردیــس فارابی
قــم و پردیــس ابوریحــان پاکدشــت.
وســعت دانشــگاه تهــران بیشــتر از یــک میلیــون متــر مربــع
بــراورد شــده اســت و بــا  ۴۴دانشــکده ،بیشــتر از ۵۰
موسســه تحقیقاتــی ،پژوهشــی و مطالعاتــی ۲۰۰۰ ،نفــر
اعضــای هیئــت علمیثابــت ،بیــش از  ۴۶۰نفــر اســتاد
تمــام و ۵۲هــزار دانشــجو یــک دانشــگاه خیلــی خیلــی
بــزرگ محســوب میشــود.
و امــا از فضــای فوقالعــاده زیبــای دانشــگاه هــر چــه
بگویــم کــم گفتـهام .محیطــی سرســبز و خــرم کــه همچون
باغــی در دل دود و دم خیابــان انقــاب اســت .صــدای
پرنــدگان حتــی در شــب هــم قطــع نمیشــود .گاهــی هــم
پــرواز دســتهای پرنــدگان بــه چشــمتان میخــورد.
وقتــی در محوطــه قــدم میزنــی ،دانشــجوها را گــروه
گــروه میبینــی کــه دور هــم روی چمنهــا لــم دادهانــد.
بعضیهــا املــت میخورنــد ،بعضیهــا هــم صــاف
نشســتهاند و چشمانشــان را بســتهاند چــون دارنــد مافیــا
بــازی میکننــد .از یــک طــرف صــدای خنــده و جیــغ و
داد میشــنوی و نــگاه کــه میکنــی میبینــی یــک نفــر بــا
صورتــی پــر از کیــک و لباسهایــی ســفید از بــرف شــادی و
همــه میخواهنــد بــا او عکــس بگیرنــد .اگــر شیطنتشــان
گل کنــد ممکــن اســت او را روی دستهایشــان بلنــد
کننــد و در دریاچــه روبــروی مســجد بیندازنــدش.
امــا چیــزی کــه گفتنــش خالــی از لطــف نیســت ایــن
حقیقــت اســت کــه دانشــگاه تهــران فضایــی سیاســی دارد
و هــر از چندگاهــی عــدهای دانشــجو را میبینــی کــه دور
هــم جمــع شــدهاند و شــعار میدهنــد .خودتــان هــم
بهتــر میدانیــد کــه دانشــجویان از قدیماالیــام مطالبهگــر
و نگــران بودهانــد.
دانشــکده هــای متنــوع باعــث ارتبــاط دانشــجوبان
رشــتههای مختلــف بــا همدیگــر میشــود .مثــا تــو یــک
بچــه فنــی هســتی امــا ســر ســوزن ذوقــی هــم در ادبیــات
داری .بنابرایــن میتوانــی بــروی ســر کالس اســتاد
شــفیعی کدکنــی بنشــینی .البتــه یکــی دو ســاعتی زودتــر
بایــد بــروی چــون صندلــی گیــرت نخواهــد آمــد .اگــر
هــم اهــل تئاتــر و موســیقی یــا شــاید فلســفه هســتی ،در
دانشــکدهها بــه رویــت بــاز اســت.
کنــار هــم قــرار گرفتــن بیشــتر از هــزار رشــته به دانشــجوها
کمــک میکنــد تــا بــا هــم روی پــروژه هــای مختلــف کار
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کننــد و ایــن مهــم تریــن ویژگــی دانشــگاه تهــران اســت.
رشــتههایی در حــوزه علــوم انســانی ،هنــر ،مهندســی،
علــوم پایــه و کشــاورزی .اصــا بــه همیــن دلیــل اســت کــه
دانشــگاه تهــران را یــک دانشــگاه جامــع مینامنــد.
دانشــگاه تهــران ارتبــاط خوبــی بــا دانشــگاهها و
مراکــز تحقیقاتــی جهــان دارد و هــر ســاله بــا حمایــت
دانشــگاه ،تعــداد قابــل توجهــی دانشــجو بــرای اســتفاده
از فرصتهــای مطالعاتــی بــه خــارج از کشــور اعــزام
میشــوند .ایــن دانشــگاه در سراســر دنیــا شناختهشــده 
اســت و اگــر بــه دنبــال اپــای و ایــن ماجراهــا هســتید،
دانشــگاه تهرانــی بــودن شــما شــانس پذیرشــتان را بــاال
میبــرد.
دانشــگاه تهــران در رتبهبندیهــای جهانــی رتبــه خوبــی
دارد و در خیلــی از ایــن رتبه¬بندیهــا عنــوان برتریــن
دانشــگاه کشــور را کســب کــرده اســت .مثــا در رتبهبنــدی
 Shanghai ۲۰۲۰رتبــه  ۳۰۱-۴۰۰جهــان و اول ایــران،
در رتبهبنــدی  Webometrics ۲۰۲۰رتبــه  ۴۱۸جهــان
و اول ایــران و در رتبــه بنــدی  URAP ۲۰۲۰رتبــه ۲۴۵
جهــان را بــه دســت آوردهاســت .امــا در برخــی رشــتههای
خــاص حــرف ویــژهای بــرای گفتــن دارد و رتبههــای دو
رقمیکســب کــرده اســت
دریافــت جایــزه صلــح نوبــل توســط شــیرین عبــادی (تنهــا
ایرانــی دارنــده جایــزه صلــح نوبــل) ،جایــزه اســکار توســط
اصغــر فرهــادی (اولیــن کارگــردان ایرانــی دارنــده اســکار)،
مــدال فیلــدز  ۲۰۱۸توســط َ
کوچــر بیــرکار ،ســاخت
اتومبیــل خورشــیدی غــزال ،ربــات ســورنا ،ربــات جــراح
و  ...تنهــا بخشــی از صدهــا دســتاورد علمــیو فرهنگــی
دانشــگاه تهــران هســتند.
از حــق نگذریــم نمیتــوان لــذت داشــتن مــدرک دانشــگاه
تهــران و پــز دادن بــا آن را انــکار کــرد .انــگار آدمهــا جــور
دیگــری بــه تــو نــگاه میکننــد و بــا ایــن مــدرک راحتتــر
میتوانــی کار پیــدا کنــی.
دانشــگاه تهــران ارتبــاط نزدیــک بــا صنایــع و ســازمانهای
اجرایــی ایــران دارد و دانشــجویان میتواننــد بــا ایــن
پشــتوانه پروژههــای علمیخودشــان را در ســطح ملــی
انجــام دهنــد کــه همیــن میتوانــد زمین ـهای بــرای شــغل
آیندهشــان باشــد .همچنیــن میتواننــد بــا حمایــت پــارک
علــم و فنــاوری ایدههــای خالقانهشــان را بــه کســب و کار
تبدیــل کننــد و خودشــان شــغل آیندهشــان را بســازند.
کتابخانــه مرکــزی :ایــن کتابخانــه کــه بلندترین ســاختمان
پردیــس مرکــزی اســت ،بزرگتریــن کتابخانــه دانشــگاهی
ایــران میباشــد و شــامل انبوهــی از گنجینههــای خطــی

و کتابهــای نفیــس اســت .دانشــجویان میتواننــد عــاوه
بــر اســتفاده از کتابخانــه اختصاصــی دانشــکده خــود ،بــه
صــورت آنالیــن و حضــوری از مزایــای کتابخانــه مرکــزی
بهرهمنــد شــوند.
مرکــز مشــاوره دانشــگاه تهران ،چتــر حمایتی روانشناســان
و مشــاوران خبــره بــرای دانشــجویان بــه صــورت حضــوری
و تلفنــی در تمــام طــول تحصیــل در خوابــگاه و دانشــگاه
اســت .اگــر روزی روزگاری دچــار چالشهــای مختلــف
روحــی و تحصیلــی شــدید ،بحــران هویتــی پیــدا کردیــد
یــا هــر گونــه دغدغــه دیگــر ،اعضــای مرکــز مشــاوره
میتواننــد بــه شــما کمــک کننــد .بــه هــر حــال دانشــگاه
محیطــی جدیــد اســت و بــا دبیرســتان تفاوتهایــی دارد
و «ممکــن» اســت شــخصیت جدیــدی کــه در میــان انبــوه
پســرها و دخترهــا داریــد کمیبــا گذشــتهتان فــرق کنــد.
اگــر خوابگاهــی باشــید هــم مشــکالت خوابــگاه و دلتنگی
و ســایر قضایــا پیــش میآيــد .شــاید هــم عاشــق شــدید.
کســی چــه میدانــد .در هــر صــورت فکــر میکنــم مرکــز
مشــاوره بــه دردتــان میخــورد.
بیمــه درمانــی دانشــگاه تهــران :بــا اســتفاده از ایــن
بیمــه در صــورت هــر گونــه مشــکل میتوانیــد بــه مرکــز
بهداشــت و درمــان دانشــگاه تهــران (پلــی کلینیــک ۱۶
آذر) مراجعــه کنیــد و از خدمــات کلینیکهــای تخصصــی
کــه بســیار ارزان قیمتتــر از بیــرون اســت ،بهــره ببریــد.
بنیــاد حامیــان دانشــگاه :نهــادی غیــر دولتــی کــه بــا
حمایــت مالــی دانشآموختــگان و خیریــن شــکل گرفتــه
و هــر ســاله صدهــا نفــر از دانشــجویان مســتعد و برتــر
کارشناســی کــه معــدل دو تــرم متوالــی گذشــته باالتــر از
 ۱۷داشــته باشــند را بورســیه میکنــد.
کانونهــای فرهنگــی هنــری ،انجمنهــای علمــی،
کالسهــای آموزشــی غیــر درســی ،گردشهــای
علمــی ،مســابقههای فرهنگــی و هنــری ،نمایشــگاهها
و جشــنوارههای مختلــف کــه در طــول ســال برگــزار
میشــوند ،فرصتــی اســت تــا همــه دانشــگاه تهرانیهــا
بتواننــد از جنبههــای مختلــف رشــد کننــد.
از لحــاظ ورزشــی نیــز دانشــگاه امکانــات خوبــی را بــرای
دانشــجوها فراهــم کــرده اســت .از جملــه فضاهــای
ورزشــی بــرای دخترهــا و پســرها ،اســتادیوم ورزشــی
اختصاصــی ،اســتخر ســر پوشــیده و ســالنهای ورزشــی
مختلــف.
موزههــا و مکانهــای فرهنگــی دانشــگاه یکــی از
جذابتریــن امکانــات دانشــگاهاند .مــوزه جانورشناســی،
مــوزه زمین شناســی ،هربالیــوم گیاه شناســی(مجموعهای

عظیــم از گیاهــان طبقهبندیشــدهی ایــران و جهــان)
مــوزه مقــدم ،مــوزه باستانشناســی ،باغمــوزه نگارســتان
بــا فضــای تاریخــی بینظیــر و شــاهکارهای هنرمنــدان
مرکــز تئاتــر مولــوی تنهــا تــاالر دانشــگاهی کشــور :اگــر
گاهــی از روزمرگیهــا خســته و دلزده شــدید ،میتوانیــد
ســری بــه مرکــز تئاتــر مولــوی بزنیــد و کار بچههــای
دانشــکده هنرهــای زیبــا را از نزدیــک تماشــا کنیــد.
یکــی از ویژگیهــای دانشــگاه تهــران کــه آن را از بقیــه
متمایــز میکنــد ،افــرادی اســت کــه از ایــن دانشــگاه
فار غالتحصیــل شــدهاند( .چیــزی حــدود ۲۶۰هــزار نفــر
تــا بــه امــروز) برخــی از آنهــا کســانی بودندکــه خــوش
درخشــیدند و چیــزی بــه ایــن جهــان اضافــه کردنــد.
بهتریــن در حیطــه خــود بودنــد و اگــر رفتهانــد ،نامشــان
هنــوز زنــده اســت .بزرگانــی همچــون:
علیاکبــر دهخــدا ،بدیعالزمــان فروزانفــر ،محمــد
معیــن ،بدرالزمــان قریــب ،محمدابراهیــم باســتانی
پاریــزی ،عبدالحســین زرینکــوب ،ســیمین دانشــور،
محمــود حســابی ،مصطفــی چمــران ،مهــدی بــازرگان،
فضلاللــه رضــا ،لطفعلــی عســکرزاده ،مرتضــی قریــب،
محمدرضــا شــفیعی کدکنــی ،ایــرج افشــار ،محمدحســن
گنجــی ،قیصــر امینپــور ،ناصــر کاتوزیــان ،محمــد مفتــح،
مرتضــی مطهــری ،محمدجــواد باهنــر ،محمــد بهشــتی،
مرتضــی ممیــز ،عبــاس کیارســتمی ،ســهراب ســپهری،
اصغــر فرهــادی ،حســین علیــزاده ،ابوالحســن بنیصــدر،
ســید محمــد خاتمــی ،حســن روحانــی ،ســید موســی
صــدر ،و...

گویــی ایــن خانــه بــه هــر کســی کــه واردش
میشــود دو بــال میدهــد تــا بــه ســمت یــک
زندگــی تــازه پــرواز کنــد.
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