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 رود؟ یم کجا به اعتدال عصر در دانشگاه

 مالجو محمد

 

 

 

 من بحث عنوان هم «رود؟ یم کجا به اعتدال عصر در دانشگاه»

 بیترت چه به دانشگاه نهاد در یحکمران نظام کم،ی: کنم اش هیتجز تر یجزئ پرسش سه به کوشم یم که ام یاصل  پرسش هم و است

 بخش چه خدمت در دانشگاه در یپژوهش و یآموزش یها تیفعال سوم، است؟ گونه چه دانشگاه نهاد یمال نیتأم ی نحوه دوم، است؟

 یها سال در که یمتنوع ضوابط و قواعد از نظر صرف گانه، سه یها پرسش نیا از کی هر به پاسخ در رد؟یگ یم قرار جامعه از ییها

 قرار بحث مورد اجماالً را دانشگاه ی نهیزم در امور یایاول یدیکل یریگ جهت سه کنم یم تالش است، بوده برقرار انقالب از پس

 یها بینش و فراز رغم یعل و شد آغاز یفرهنگ انقالب صبح از باشد، دانشگاه در دولت یاسیس یشرویپ که اول، یریگ جهت: دهم

 دوم، یریگ جهت است؛ داده شکل را دانشگاه نهاد در انقالب از پس یها سال ی همه در یحکمران نظام و دارد ادامه زین هنوز فراوان

 دولت یاقتصاد ینینش عقب است، گرفته شتاب سو نیا به یدیخورش هشتاد ی دهه از اما خورد رقم جنگ از پس یها سال در که

 هنوز که ز،ین سوم یریگ جهت است؛ داده رخ یعال آموزش یساز ییکاال رهگذر از که است یعال آموزش خدمت ی ارائه ی نهیزم در

 یانسان علوم یها دانشگاه یساز یتجار ند،یگو یم سخن اش درباره وفور به ریاخ سال چند در اما دهینرس اجرا ی مرحله به چندان

 کوشم یم بحث یانتها در. ردیبگ قرار جامعه از ییها بخش چه خدمت در یپژوهش و یآموزش یها تیفعال کند یم نییتع که است

 یاعتدال استیس متن در است، افتهی استمرار ازدهمی دولت در اما نشده شروع ازدهمی دولت با گرچه که را، یریگ جهت سه نیا

 .کنم معنا ازدهمی دولت

 بیترت چه به دانشگاه نهاد در یحکمران نظام که پرسش نیا به پاسخ در هم آن کنم، یم شروع دانشگاه در دولت یاسیس یشرویپ از

 یها بینش و فراز رغم یعل و شد آغاز یفرهنگ انقالب صبح از که دانشگاه، در یاسیس قدرت صاحبان یاسیس یشرویپ. است بوده

 در باال به نییپا از نظارت انیز به نییپا به باال از کنترل ینوع قیطر از است، داشته ادامه قوت به زین امروز تا داشته که یفراوان

: کنم یم عرض الًیذ که ییمحورها در جمله از است، خورده رقم کیآکادم اتیح گوناگون شئون ی نهیزم در دانشگاه چارچوب

 ی نحوه ،یلیتحص گوناگون مقاطع در دانشجو رشیپذ یالگو ها، دانشگاه یعلم یها أتیه یاعضا قالب در یانسان یروین جذب یالگو
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 قاتیتحق ی عرصه در یپژوهش نیمضام نوع ،یدانشگاه آموزش ی حوزه در یدرس مفاد نوع ،یعلم أتیه عضو مقام در ارتقا

 فیوک کمّ ،یدانشگاه گوناگون مناصب در انتصاب یسازوکارها ان،یدانشجو و استادان به متعلق یجمع ینهادها فیوک کمّ ،یدانشگاه

 از کنترل نوع نیا مشمول که کیآکادم اتیح شئون ی همه بالاستثنا یکل طور به و ان،یدانشجو ای استادان ی برنامه فوق یها تیفعال

 .شود یم دانشگاه در یاسیس قدرت صاحبان ی اراده قیتزر و نییپا به باال

 متمرکز یعلم یها أتیه یاعضا قالب در یانسان یروین جذب یالگو یعنی مورد کی یرو فقط من محورها نیا انیم از جا نیا

 را الگو نیا من. کرد استخراج انقالب از پس یها سال در ییالگو توان یم است وستهیپ وقوع به ریاخ یها دهه در چه آن از. شوم یم

 کنم، یم یبند صورت انقالب از پس یها سال ی همه در تهران دانشگاه اقتصاد ی دانشکده در شده یط ریمس ی تجربه بر یمتک عمدتاً

 به توان یم سرجمع کرد خواهم اشاره که یقواعد ضعف و شدت در و اش یبند زمان جدول در ییها لیتعد و جرح با معتقدم اما

 اند، بوده رگذاریتأث که یتر یجزئ ضوابط از نظر صرف. داد اش میتعم زین گرید یها رشته حتا بسا چه و یانسان علوم یها دانشگاه ی همه

 پس یها سال بتوان کنم یم گمان بشوند، ها دانشگاه یپژوهش و یقاتیتحق مراکز در یعلم یها أتیه یاعضا یکسان چه که نیا در

 ی مهین در باًیتقر و شود یم آغاز یفرهنگ انقالب از اول ی دوره. کرد میتقس دوره چهار به یاصل ی قاعده چند اساس بر را انقالب از

 یعلم یها أتیه یاعضا در یانسان یروهاین نیتأم یبرا یباز قواعد نیتر یاصل دوره نیا در. رسد یم انیپا به یدیخورش شصت دهه

 قاعده، دو نیا اساس بر. است بوده دوره سراسر در یدتیعق نشیگز و دوره نیا لیاوا در یاسیس ی هیتصف ی قاعده دو عمدتاً

 تر کینزد چه هر و وفادارتر چه هر بودند ییروهاین عمدتاً شدند جذب دانشگاه در یدیخورش شصت ی دهه ی مهین تا که ییروهاین

 یروهاین که یفیتعر اساس بر یاسالم یها شیگرا با یتمام به هم آن مان، بحث موضوع یزمان مقطع در قدرت سخت ی هسته به

 آغاز با 1376 سال در باًیتقر و شود یم آغاز شصت ی دهه ی مهین از دوم ی دوره. دادند یم دست به یاسیس ی عرصه در وقت ی فائقه

 یایاول به یا گسترده خدمات که میبود یتر یارزش و تر جوان یروهاین جذب شاهد دوره نیا در. رسد یم انیپا به اصالحات ی دوره

 عمدتاً که بودند یکسان روهاین نیا. بودند داده ارائه دانشگاه در قدرت ساخت یریگ شکل یبرا یفرهنگ انقالب ی دوره در امور

 یدولت یها بورس زین بعدتر و بودند سانسیل فوق یلیتحص مقطع یدانشجو که شدند ها دانشگاه یعلم أتیه جذب یهنگام

 شان یقبل مناصب به و دادند انجام یالتیتحص و گرفتند فرانسه، و انگلستان عمدتاً ران،یا از خارج ای رانیا داخل در را یگوناگون

 در و شود یم آغاز اصالحات دولت ظهور با که سوم ی دوره در. بود یدتیعق نشیگز زین دوم ی دوره نیا در یاصل ی قاعده. بازگشتند

 ییناهمسو یدانشگاه یروین چیه گرید چون م،یهست یاسیس ی هیتصف ی قاعده شدن یمنتف شاهد رسد، یم انیپا به 1384 سال

 به عمدتاً را خود یجا و شد رنگ کم اریبس زین یدتیعق نشیگز نیچن هم. ردیبگ قرار هیتصف مشمول باشد قرار که بود نمانده یباق

 نسبت زمان آن یاسیس یندهایفرا و اصالحات ی دوره آغاز به را مونیم تحول نیا که یکسان اریبس چه. سپرد یعلم نشیگز



 

 3 

 ی دوره در یدتیعق نشیگز شدن رنگ کم ییچرا یبرا ینیگزیجا نییتب من. ستین یموثق چندان نییتب من ی دهیعق به که دهند یم

 به دانشگاه رونیب از یفرادانشگاه یاسیس ی قاعده کی ی منزله به دوم و اول یها دوره در یدتیعق نشیگز اگر. دهم یم دست به سوم

 یدتیعق نشیگز که کرد مستقر ها دانشگاه در را ییروهاین دهه کی از شیب در قیتزر نیا محصول شد، یم قیتزر یدانشگاه یزندگ

 به یازین گرید. کردند لیتبد دانشگاه خود بطن از برخاسته ی شده نهینهاد امر کی به یفرادانشگاه ی قاعده کی از سرجمع را

 را یعلم یها نشیگز عمدتاً دوره نیا در هرحال، به. بود شده حک یدانشگاه اتیح نسوج در یدتیعق نشیگز. نبود یدتیعق نشیگز

 نیا در. دارد ادامه هنوز ریاخ سال چند در هیمجر ی قوه رییتغ رغم یعل و شود یم شروع 1384 سال از چهارم ی دوره. میهست شاهد

 یاسیس ی هیتصف البته. میا بوده یدتیعق نشیگز ی ترشده نهینهاد یریگ شکل و یاسیس ی هیتصف مجدد سربرآوردن شاهد نو از دوره

 مراتب به هم و دیرس ینم اول ی دوره یپا به مطلقاً ،یریفراگ لحاظ به هم و شدت لحاظ به هم دهم، و نهم یها دولت ی دوره در

: شد روهاین از دسته سه حال مشمول عمدتاً یاسیس ی هیتصف یعنی گرفت، یم صورت یقانون یها کانال از عمدتاً هم و بود تر کم

 دوم، شدند؛ بازنشسته یقانون طور به یدانشگاه امور یایاول دیصالحد بر بنا اما نشوند بازنشسته توانستند یم گرچه که ییروهاین کم،ی

 سه نیا از اما باشند شده هیتصف مشمول چهارم ی دوره در که یکسان اند بوده تر کم. یسیالتدر حق یروهاین سوم، و ؛یمانیپ یروهاین

 متناسب یدیجد یاسیس ی هسته به یوفادار بار نیا که تفاوت نیا با سربرآورد، نو از زین یدتیعق نشیگز. باشند نبوده افراد از گروه

 به ییها لیتعد و جرح با بتوان را الگو نیا کنم یم تصور هرحال، به. گرفت قرار مبنا بود داده رخ یاسیس ی عرصه در که یتحوالت با

 .داد میتعم ها دانشگاه ی همه در یعلم یها أتیه یاعضا یبرا یانسان یروین جذب

 ی همه در یدانشگاه اتیح در یاسیس قدرت صاحبان یاسیس یشرویپ یعنی دانشگاه در دولت یریگ جهت نینخست ی ثمره

 .است گرفته قرار یاسیس قدرت وغی ریز شتریب چه هر دانشگاه که نیا از است بوده عبارت سرجمع انقالب از پس یها سال

 جنگ از پس یها سال در یریگ جهت نیا. دانشگاه نهاد یمال نیتأم ی نحوه از یخاص نوع یطراح چون هم یریگ جهت نیدوم اما

 است دولت یاقتصاد ینینش عقب به ام اشاره. کرد دایپ یتصاعد رشد سو نیا به یدیخورش هشتاد ی دهه یها سال در و شد شروع

 آموزش یساز ییکاال کیتکن با عمدتاً اقدام نیا. است شده حیتصر یاساس قانون در که یشکل به یعال آموزش خدمت ی ارائه در

 به کشور ییخودکفا سرحد تا را یعال التیتحص لیوسا است موظف دولت ،یاساس قانون ام یس یاصل طبق بر. است داده رخ یعال

 داد رخ دوم ی برنامه قانون 36 ی تبصره با کشور ییخودکفا سرحد ییشناسا یبرا یقانون الزام نینخست. دهد گسترش گانیرا طور

 و پژوهش ی مؤسسه دست به «کشور یانسان منابع یگذار استیس و متخصص یانسان یروین یازسنجین» طرح یاجرا به که

 اما. دیرس انیپا به 1380 سال در و شد آغاز 1378 سال در که گرفت انجام یقاتیتحق طرح 40 قالب در یعال آموزش یزیر برنامه
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 بود، شده فراهم یاساس قانون مصرح اصل از یتخط یعمل یجهات از و یحقوق کم دست یها نهیزم که بود دوره نیا از تر قبل ها سال

 سال در یردولتیغ یرانتفاعیغ یعال آموزش مؤسسات سیتأس بیتصو ،1361 سال در یاسالم آزاد دانشگاه سیتأس با هم آن

 بر اتکا با یدولت یها دانشگاه در شبانه یها دوره یانداز راه تر، مهم همه از و، 1367 سال در نور امیپ دانشگاه سیتأس ،1364

 .شد مصوب 1368 سال که اول ی برنامه قانون 48 ی تبصره

 آموزش یکنون ساختار داشت، را سرعت نیتر شیب یدیخورش هشتاد ی دهه یط اجرا سطح در که یتحوالت و رییتغ نیا اساس بر

 از متشکل که یعال آموزش گانیرا بخش کم،ی. کرد میتقس بخش دو به توان یم دانشجو از هیشهر اخذ اریمع بر هیتک با را یعال

 زین دوم. است گرید ییاجرا یها دستگاه یبرخ و پرورش و آموزش وزارت و بهداشت وزارت و علوم وزارت نظر ریز روزانه یها دوره

 از شود یم نییتع که ییها هیشهر نوع به نظر متناسباً یعال آموزش خدمات ی ارائه یازا در که یعال آموزش یا هیشهر بخش

 را روزانه یها دوره تمام دارند یادیز حد تا امروز که یدولت یها دانشگاه در شبانه یها دوره شامل شود، یم طلب هیشهر انیمتقاض

 یردولتیغ یعال آموزش مؤسسات ،یکاربرد یعلم جامع یها دانشگاه نور، امیپ دانشگاه آزاد، دانشگاه بلعند، یم خودشان در

 .ها دانشگاه یها سیپرد و ،یرانتفاعیغ

 تا 1380 یزمان ی دوره یبرا یتر یمقدمات یها داده از من. ستین یبند میتقس نیا اساس بر علوم وزارت در شده ارائه یآمارها

 گانیرا بخش در دانشجو جذب نسبت. کردم شان پردازش یعال آموزش در بخش دو نیا ابعاد ییشناسا یبرا و کردم استفاده 1387

 یها داده. است افتهی کاهش 1387 سال در صدم 22 رقم به 1380 سال در صدم 41 رقم از یعال آموزش یا هیشهر بخش به

 اریبس یا هیشهر بخش رشد 1387 از پس یها سال در ندیگو یم مشاهدات ی همه اما ام نکرده پردازش هنوز من را بعد یها سال

 که است یزیچ کاال. است شده لیتبد کاال به یتر شیب شدت با گذشته با اسیق در یعال آموزش رو نیازا و است بوده تر پرشتاب

 .کند ینم تیکفا چیه ازداشتنین صِرف و داشت یمال ییتوانا دیبا آن تصاحب یبرا

 یساز ییکاال بر اتکا با یاساس قانون ام یس اصل از اش یتخط و انحراف و یعال آموزش ی حوزه از دولت یاقتصاد ینینش عقب ی ثمره

 از پس یها سال در ها خانواده بیج از دانشگاه نهاد مخارج یمال نیتأم به شیگرا ی ندهیفزا تیتقو از است بوده عبارت یعال آموزش

 دهند، شکل یاسیس قدرت در تر شده حک چه هر را دانشگاه دندیکوش یم امور یایاول که میدید اول یریگ جهت در اگر یعنی. جنگ

 .کنند پرداخت ها خانواده بیج از که دولت بیج از نه را دانشگاه نوع نیا یها نهیهز دارند لیم که مینیب یم شیگرا نیدوم در

 تر مفهوم میبنگر آن به یعال آموزش از تر گسترده ینیزم در اگر که دارد وجود یریگ جهت نوع دو نیا انیم یمعنادار اریبس ی رابطه

 و مسکن و یبدن تیترب و سالمت و درمان و بهداشت مثل یاجتماع خدمات گوناگون یها نهیزم در یاساس قانون بر بنا. است
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 دولت دوش بر را یمخارج عمالً فیوظا نیا یاجرا. است شده فیتعر دولت یبرا یفیوظا رهیغ و یعال آموزش و یعموم آموزش

 یعنی دارد، نیآهن مشت و کیدئولوژیا یها سازوبرگ به ازین اجبار، یبرا چه و اقناع یبرا چه دولت گر،ید یسو از. گذارد یم

 هیتک با چه و اقناع بر اتکا با چه یاجتماع یزندگ یسپهرها ی همه در بلکه یعال آموزش ی حوزه در فقط نه دولت یاسیس یشرویپ

 یاجتماع فیوظا یاجرا ی نهیزم در خودشان یمال بار بکوشند ها دولت قدر چه هر. گذارد یم دولت دست یرو یمخارج زین اجبار بر

 خواه ،یاجتماع یزندگ یسپهرها در شان یاسیس یشرویپ یبرا یمال نیتأم امکان کنند، تر کم را یعال آموزش ی حوزه در جمله از

 نیب مونینام وندیپ کی شاهد اعتبار نیا به. شود یم تر شیب و تر شیب جاها، ریسا خواه و مدارس خواه باشد یعال آموزش

 و یتیجنس و یطبقات قدرت مثالً قدرت، یها مراتب سلسله تیتثب یبرا کاران محافظه. میهست یکار محافظه و سمیبرالینول

 نیتأم کجا از دیبا یکار نیچن یها نهیهز. دارند دولت کیدئولوژیا یها سازوبرگ میتحک به ازین ره،یغ و یزندگ سبک و کیدئولوژیا

 یساز کوچک با دهند یم جواب عمالً کاران، محافظه اهداف با شان مخالفت ای موافقت از نظر صرف ها، برالینول که جاست نیا شود؟

 نهیهز نه است، شده دولت یاجتماع خدمات کاهش مشمول عمدتاً جنگ از پس یها سال تمام در دولت یساز کوچک البته. دولت

 .گرید انواع از ییها

 از ییها بخش چه خدمت در دیبا دانشگاه که است پرسش نیا به امور یایاول ریاخ پاسخ که یریگ جهت نیسوم به رسم یم تاًینها

 است بوده دهیا سطح در شتریب فعالً البته یریگ جهت نیا. است ها دانشگاه در یانسان علوم یساز یتجار به ام اشاره. ردیگ قرار جامعه

 دانشگاه یپژوهش یها تیفعال که معناست نیا به معناست؟ چه به یانسان علوم یساز یتجار. رسد یم اجرا ی مرحله به جیتدر به و

 امکان که است یازین ای خواسته آن تقاضا. است متفاوت ازین با تقاضا. رندیگ یم شکل جامعه در که ردیگ قرار ییتقاضاها درخدمت

 منابع به که یاسیس قدرت صاحب یعنی یدولت بخش اول دهد؟ سفارش پروژه دانشگاه به تواند یم یکس چه. دارد یمال نیتأم

 که رهیغ و اصناف و یبازرگان یها اتاق مثل یخصوص بخش گوناگون یها هیال دوم و دارد یدسترس ینفت یدرآمدها و یاتیمال

 را ازشانین یمال نیتأم ییتوانا اما دارند، ازین که هستند ییها گروه. دارند تقاضا که هستند ها نیا. هستند یاقتصاد ثروت صاحبان

 ها نیا. رهیغ و فرودستان و شدگان سرکوب و ها تیاقل انواع و ریخ ای باشند متشکل که نیا از اعم فرودست یروهاین یعنی ندارند،

 به شان ازین که است قدرت صاحبان اریاخت دی در فقط نیا. کند پژوهش آنان یها خواسته یبرا که بخواهند دانشگاه از ستندین قادر

 خدمت در دانشگاه یعنی دانشگاه در یساز یتجار نیبنابرا. کنند لیتبد یدانشگاه قیتحق یبرا تقاضا به را یدانشگاه قیتحق

 در میتوان یم انحا از ینحو به را نیا. ریالغ و ردیبگ قرار( یخصوص بخش) یاقتصاد ثروت صاحبات و( دولت) یاسیس قدرت صاحبان

 مراکز و ها دانشگاه یاجتماع و یفرهنگ معاونان و رانیمد ییآ گردهم در آشنا، نیالد حسام ازدهم،ی دولت سیرئ یفرهنگ مشاور نطق

 یاسیس الزاماً یکنشگر نه اما باشد کنشگر که طلبد یم دانشگاه از میپساتحر عصر گفت مشاور جناب. میکن یابیرد یعال آموزش
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 در نه اما دیباش فعال دیگو یم دانشگاه به درواقع. یاستیس یکنشگر بلکه بود 1380 ی دهه لیاوا و 1370 ی دهه در که چنان آن

 را هدف کسیتیپال ران،یا در. یگذار استیس ی پهنه در بلکه استیس ی عرصه در نه ،یسیپال ی حوزه در بلکه کسیتیپال ی حوزه

 دنیرس ی نحوه یسیپال اما. متکثر منافع و ها قهیسل حضور بدون و یاسیس قدرت کیتار یزهایدهل بر هیتک با هم آن کند یم نییتع

 باشد، قدرت خدمت در یانسان علوم یها دانشگاه دیگو یم صراحت به جمهور سیرئ مشاور گر،ید عبارت به. کند یم نییتع را هدف به

 در دیبا دانشگاه. کند تیفعال حوزه نیا در و باشد یاسیس دینبا دانشگاه. دارد ربط کسیتیپال ی حوزه به قدرت نقد. قدرت نقد در نه

 شده نییتع باال از که یاهداف به گونه چه دهد نشان یعنی. باشد فعال یسیپال ی درحوزه و باشد دولت یها یگذار استیس خدمت

 .دیدرآ قدرت خدمت در بلکه قدرت نقد در نه دانشگاه که است نیا سوم یریگ جهت ی ثمره ن،یبنابرا. دیرس است

 یها آرمان برخالف میشاهد دانشگاه نهاد در یحکمران نوع ی نهیزم در اول یریگ جهت در. کنم خالصه جا نیا تا را ام بحث دیبگذار

 تابع دانشگاه اند، شده ادهیپ انقالب قطار از که یونیانقالب از یبرخ یبرا کم دست ،یدموکراس و یآزاد صدرشان در خصوصاً انقالب،

 تا شود یم نیتأم خانوارها بیج از دانشگاه مخارج ،یاساس قانون ام یس اصل برخالف دوم، یریگ جهت در. است یاسیس قدرت

 برخالف نه ز،ین سوم یریگ جهت در. شود سرتریم هرچه ،یعال آموزش در جمله از گر،ید یها حوزه در دولت یاسیس یشرویپ

 قدرت صاحبان چه رد،یگ قرار قدرت خدمت در دیبا دانشگاه م،یسل عقل برخالف بلکه ،یاساس قانون اصول ای انقالب یها آرمان

 دولت یاعتدال استیس متن در را یریگ جهت سه نیا که است دهیفرارس آن وقت حاال. یاقتصاد قدرت صاحبان چه و یاسیس

 .میکن مشاهده ازدهمی

 یاسیس ی طبقه درون قدرت صاحبان انیم مسلط ائتالف ینوع لیتشک سمت به دولت اعتدال، دولت یریگ قدرت با 1392 سال از

 نیا به 1392 سال از که یا یاسیس ائتالف یاعضا به را نامولد، چه و مولد چه رانت، انواع کوشد یم و است کرده حرکت حاکم

 ی طبقه در ییزا خشونت توان واجد یها گروه ها رانت نیا عیتوز قیطر از که هدف نیا به هم آن کند، عیتوز گرفته شکل سمت

 و انتخابات و یداخل استیس از اعم گوناگون یها نهیزم در خشونت به دست اگر نندیبب که بدهد قرار یتیوضع در را حاکم یاسیس

 ییزا خشونت ییتوانا واجد یروهاین خشونت مهار یبرا نیبنابرا. دهند یم دست از را ها رانت نیا بزنند، رهیغ و یخارج یپلماسید

. گرفت قرار کار دستور در تودها انیز به مسلط ائتالف نیا یاعضا نیب رانت عیتوز و گرفت شکل یمسلط ائتالف که است

 یها آرمان برخالف اوالً،. است دولت ریاخ ی ساله سه یاستراتژ با همسو کامالً جا نیا در مان موردبحث ی گانه سه یها یریگ جهت

 1384 ی دوره انیم یگسست 1392 سال. شود یم بازتر چه هر دانشگاه نهاد در نییپا به باال از کنترل یبرا حکومت دست انقالب،

 و یاجتماع و یفرهنگ یها خواسته تحقق از یاسیس قدرت صاحبان تا شوند یم عیتوز کماکان ها رانت و است نکرده جادیا امروز به تا
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 یعال آموزش یترساز ییکاال چه هر با ،یاساس قانون ام یس یاصل برخالف اً،یثان. باشند خشنودتر چه هر دانشگاه نهاد در شان یاسیس

 نیا از و، شود یم فراهم یسودآور یها نهیزم شوند، یم دهینام «نیکارآفر» اصطالح به یعال آموزش ی حوزه در که ییروهاین یبرا

 در حکومت تیکل یاسیس یشرویپ امکان تا شود یم کم یعال آموزش جمله از یاجتماع یها حوزه در دولت یمال بار تر، مهم زین

 را ها دانشگاه که است نیا خدمت در یانسان علوم یها دانشگاه یساز یتجار ثالثاً. شود فراهم یاجتماع اتیح گوناگون یسپهرها

 یریمس یها یژگیو نیتر مهم نیا. دهند قرار مردم یها توده انیز به یاقتصاد و یاسیس قدرت صاحبان خدمت در شیپ از شیب

 .است کردن یط حال در اعتدال عصر در دانشگاه که است
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