
ف��رض کنید یک ماش��ین دارید. مقص��د خاصی هم در 
ذهنتان اس��ت. ی��ک روز بار و بندیل را آم��اده می کنید 
و رهس��پار مقصد می ش��وید. خب از کدام مس��یر؟ قطعاً 
از مس��یر ماش��ین رو! می دانید که ش��هرداری مسیرهایی 
ماش��ین رو ساخته اس��ت تا آن هایی که وسیله حمل ونقل 
زمین��ی دارن��د از آن طری��ق راه خود را پی��دا کنند. این 
مسیرها قاعدتاً نظم مشخصی دارد مثاًل اینکه برای رسیدن 
از ی��ک خیابان معین به خیابانی دیگر ممکن اس��ت الزم 
باشد از یک اتوبان بگذرید و یا دور یک میدان بچرخید 
تا بتوانی��د وارد کوچه ی موردنظر بش��وید. عالوه بر این، 
ش��ما قوانین رانندگی بلدید! می دانید اگر بخواهید تغییر 
مس��یر بدهید الزم اس��ت راهنمای خود را روشن کنید و 
نیز با افزایش س��رعت، دنده را ع��وض کنید. خب! حاال 

تصور کنید کس��ی بخواهد بدون گذشتن از یک اتوبان 
که تنها راه رسیدن به خیابانی دیگر است وارد آن خیابان 
بش��ود. یا مثاًل تصمیم بگیرد از این به بعد تمام راه ها را با 
دنده عقب طی کند! آیا ممکن اس��ت؟ می گویید »خیر!«. 
بل��ه! نمی توان. ام��ا چرا؟ چون که از همان ابتدا که ش��ما 
شروع می کنید به اس��تفاده از چیزی به نام ماشین درواقع 
دارید خودتان را ذیل یک نظم قرار می دهید؛ نظِم قواعد 
تحرک ماشین ها. خیابان ها چینش خاصی دارند. استفاده 
از این وسایل نقلیه نیز قواعد خاصی 
دارد. ناگه��ان ب��ه خ��ود می آیی��د 
می بینید نوعی نظ��م وجود دارد که 
ب��ر اعمال ش��ما حاکم اس��ت. البته 
ممکن اس��ت بگویید ش��ما چندان 
تابع مقررات نیستید. اما واقعیت آن 
اس��ت اینکه چه چیزی »مقررات« و 
چه چیزی »تخلف« است ذیل همین 
قواعد معن��ا می یابد. ش��ما در یک 
دایره قرار دارید که حتی اگر تخلف 
کنید بازهم درون آن هستید چراکه 
آن است که مشخص می کند تا چه 
اندازه حت��ی بتوانید تخل��ف کنید! 
برگردیم به نقطه شروع شما. سخت 
درگی��ر پیدا ک��ردن مقصدت��ان از 
راه های تودرتوی خیابان ها هس��تید. 
از این خیابان ب��ه آن خیابان. از این 
کوچه به آن کوچه. از این اتوبان به 
آن یک��ی اتوبان. پس از چندین دور 
قمری و س��اعت ها و حتی روزها و 
ماه ها گش��تن و پیدا نکردن ناگهان 
فکرتان را به کار می اندازید. یک بار از باال به موضوع نگاه 
می کنید! آهااااان. تازه دوزاری تان می افتد! ای داِد بیداد! 
این مس��یر ماش��ین رو که اصاًل برای رسیدن به آن مقصد 
ساخته نش��ده بود! تمام خیابان بندی ها و چینش اتوبان ها 
و پل ه��ا و میدان ها و کوچه ها و ... تم��اِم این ها با هدف 
عبور و مرور ماش��ین ها در درون یک سیس��تم مشخص 
از راه ها طراحی ش��ده بودند. مقصد شما در این خیابان ها 
حتی تعریف ش��ده هم نیست چه برس��د به اینکه یک راه 
سرراس��ت هم برای آن تدارک دیده باشند! این چینش، 
یک نظم مشخص اس��ت. یک قاعده ی بازی است. شما 
هرگز نمی توانید هنگام بازی فوتبال »گذش��ت کردن« را 
به عنوان یک قانون جابیندازید چراکه در نظاِم مفاهیِم آن 

تعریف نشده اس��ت! به عنوان یک دانشجو وارد دانشگاه 
می شود اما هرگز نمی توانید ساختار بوروکراتیک آن را 
تغییر دهید. به شما می گویند ابتدا در دوران لیسانس این ها 
را می خوانید مدرک می گیرید س��پس اگر می خواهید به 
تحصیلت��ان ادامه دهید گزینه های فوق لیس��انس و پس از 
آن دکتری روی میز اس��ت. دانش��گاه یک نظام است و 
نظم مشخص دارد. شما هنگاِم دانشجوشدن ذیل این نظم 
قرار می گیری��د و تحِت این جبر مختاری��د! بله مختارید 
خیابان ه��ای راه ت��ان را خودتان انتخاب کنی��د اما اینکه 
خیابان بندی به چه صورت اس��ت با ش��ما نیس��ت. این ها 
که چیزی نیس��ت ت��ازه! ماجرا وقتی بغرنج می ش��ود که 
به ش��ما می گوین��د این که داری می خوانی علم اس��ت و 
علم یعنی این که ما می گوییم! همین که به ش��ما بگویند 
»روان شناس��ی علم است و علم یعنی ....« یعنی ماشین تان 
را سوار ش��دید و افتادید روی دور نظِم قواعدش! نظمی 
که ش��ما را آن طور که صالح می داند منظم بار می آورد. 
یاد می گیرید به روان انس��ان چگونه نگاه کنید و از اینجا 
ب��ه بعد این نظم اس��ت که به ش��ما می گوی��د اصاًل یک 
درمانگر خوب چگونه درمانگری اس��ت. این نظم برای 
دنیای ش��ما یک ادبیات می سازد و ش��ما تمام مفاهیم را 
ذیل این ادبیات فهم می کنید و خدا نکند اگر مفهومی در 
این ادبیات تعریف نشده باشد؛ نه تنها آن را فهم نمی کنید 
بلکه از دایره ی آنچه حقیقی می دانید می اندازیدش بیرون! 
بیایی��د یک بار خ��وب فکر کنیم. ما با نظ��م بودِن همه ی 
این ها مش��کلی نداریم اما یک س��ؤال بزرگ! آیا وقتی 
در ذی��ل نظامی از مفاهیم قرار دارید می توانید اصاًل نظام 
دیگ��ری از مفاهیم را با واژه های دیگ��ری که حقایق را 
طور دیگری روایت می کنند و نس��بت دیگری از اجزای 
س��اختار وجود انس��ان به تصویر می کش��ند، حتی تصور 
کنید؟ س��اده نیست! اصاًل ساده نیس��ت. این را بدانید که 
وقت��ی از تمدن اس��المی، علم دینی، فرهنگ اس��المی، 
روان شناس��ی اس��المی و ... صحبت به میان می آوریم از 
چنین دغدغه ی پررنگی حرف زده ایم؛ چیزی که بس��یار 
مهم و سرنوشت س��از است! صحبت از چنین موضوعاتی 
حاصل یک نگاهِ از باال است گویی یک بار حین رانندگی 
به خود آمده باش��ید و از باال به نقشه خیابان بندی ها نگاه 
کرده باش��ید. اگر مقص��د وجودتان را در این دس��تگاه 
مفاهیم و ای��ن خیابان بندی های خاِص ادبیاِت به اصطالح 
علم��ی پیدا نکردید یادتان باش��د الزم اس��ت یک بار از 
ماشین پیاده شوید و یک جور دیگر به موضوع نگاه کنید.

اسالمی،  روان شناسی  به  منتسب  مطالعات  تکثر  به  توجه  با 
خاستگاه،  بررسی  و  موجود  رویکرد های  به  باال  از  نگاه 
پیش بینی  گذشته،  فهم  به منظور  آن ها  مسیر  و  شکل گیری 
نظر  به  ضروری  رویکرد ها  این  ارزش گذاری  و  آینده 
اهمیت  برای  دلیل  سه  صاحب نظران  از  برخی  می رسد. 
این  فهم  به  آن ها  ذکر  که  می کنند  بیان  رویکرد شناسی 
بررسی  اندیشه:  سیر  به  ۱(نگاه  می کند:  کمک  ضرورت 
وزن هر دیدگاه نسبت به سایر دیدگاه ها و قضاوت درمورد 
ادامه کار  بهتر دیدن  به  پیشینه که  قوت و ضعف آن ۲(فهم 
توسط افراد منتسب به آن دیدگاه و ناظران بیرونی  آن، منجر 
روی  که  هرچیزی  نظری  خاستگاه های  ۳(دانستن  می شود. 
رویکرد شناسی  فایده ی  است.  ضروری  می کنیم  کار  آن 
پاسخگویی شان  قدرت  به  توجه  با  رویکردها  ارزیابی  نیز 
به  که  است  رویکردهایی  جایگاه  تشخیص  و  ما  سؤاالت  به 
کرد. سرمایه گذاری  آن ها  روی  نباید  و  می رسند  بن بست 

می پردازیم.  رویکردها  شناسایی  برای  محور  سه  به  ادامه  در 
روان شناسی  درمورد  ما  دارد  ضرورت  چرا  اول(چرایی: 
اسالمی صحبت کنیم؟ پاسخ به این سؤال منجر به شکل گیری 
علم  ماهیت  چیستی:  دوم(  است.  شده  مختلف  رویکرد های 
وجه  که  سؤال  این  به  پاسخ  چیست؟  آن  ثغور  و  حدود  و 
»علمی بودن« روان شناسی اسالمی و نیز »اسالمی بودن« آن به 
چیست، طیف گسترده ای از نظرات را به وجود آورده است. 
رویکرد های  که  است  سؤال  این  به  پاسخ  چگونگی:  سوم( 
و  بودن«  »علمی  تحقق  برای  را  تحقیقی  روش  چه  مختلف 
اختالف نظرها  محور  این  در  می کنند؟  دنبال  بودن«  »اسالمی 
است. کمتر  جدید  حرف  و  غیردقیق تر  حرف ها  بیشتر، 

رویکرد ها  ارزیابی  برای  مناسب  شاخص  بدانیم  باید  حال 

سؤال های  می شویم  مواجه  رویکردی  با  وقتی  چیست؟ 
وزن  سپس  دهد.  پاسخ  داریم  انتظار  که  داریم  مهمی 
نائل شویم.  ارزیابی درست  به  تا  بررسی می کنیم  را  پاسخ ها 
آن  به  مختلف  رویکرد های  اگر  حتی  سؤال ها  این  پرسیدن 
افراد  تفکر  باعث  که  دارد  را  فایده  این  باشند،  نداده  پاسخ 
این،  و  می شود  پاسخ شان  درمورد  دیدگاه  آن  با  منتسب 
می کند.  کمک  اسالمی  روان شناسی  قوام یافتِن  به  خود 
ذکر نکته ای دیگر نیز حائز اهمیت است. دو حالت متفاوت 
یک  که  است  زمانی  اول  حالت  دارد؛  وجود  ارزیابی  در 
نقد  را  مختلف  رویکرد های  خودش  منظر  از  صاحب نظر 
می کند تا برتری نظریه خودش را ثابت کند و در حالت دوم 
کرده  تفکیک  را  رویکرد ها  که  دارند  وجود  جستجو گرانی 
و با سؤاالت مشخص به ارزیابی پاسخ های آن ها می پردازند. 
گرفت. خواهیم  پی  را  دوم  حالت  ادامه  در  ان شاءاهلل  ما 

در  عنوان  دو  است  الزم  مقدمه  این  ذکر  از  بعد 
شود. تفکیک  دین  و  روانشناسی  بین  نسبِت 

توسط  شده  بیان  جهان بینی  از  استفاده  ۱(روان شناسی دینی:   
برای  برای تدوین یک نگاه روان شناسانه. چنین تالشی  دین 
انجیل  مثل  مقدس  کتابی  از  روان شناسی  مفاهیم  استخراج 
دارد. صدسال  از  بیش  قدمتی  و  نیست  جدید  تورات  و 

باور هایی  و  رفتار ها  به عنوان  دین  دین:  روانشناسی   )۲
اثر  ما  زندگی  در  دیگری  باور  و  رفتار  هر  مثل  که 
صاحب نظر  افراد  می گیرد.  قرار  موردبررسی  می گذارد 
و  روان شناسی دین  معتقدند  دین  روانشناسی  در 
می شود.  تعریف  اجتماعی«  »روانشناسی  ذیل  کارکرد هایش 

در پایان سخن، مبحث روان شناسی فرهنگی به اجمال مطرح 
می شود. ما در مؤلفه های پست مدرن با نقد فراروایت ها مواجه 
کالن  روایت های  قبل  دوره های  در  که  معنا  این  به  هستیم. 
جدید  دوره  در  ولی  داشتند  وجود  همه  برای  کارکردی  با 
خرده روایت ها  بنابراین  ندارند؛  وجود  روایت هایی  چنین 
و  مشاور  هر  می شوند.  شناخته  رسمیت  به  به طورجدی 
عامل  که  است  روبه رو  آماری  جامعه  یک  با  روان شناسی 
فرهنگ بسیار در آن مؤثر است؛ بنابراین برای حفظ کارکرِد 
برخی  به رسمیت شناخته شوند.  نظریه الزم است فرهنگ ها 
از  سخنانی  می دهند.  نگاه،  جای  نوع  همین  ذیل  نیز  را  دین 
این دست در حوزه روان شناسی اسالمی هم شنیده می شود. 
اسالمی  روان شناسی  که  است  این  اصلی  پرسش  حال 
پاسخ  برای  دارد؟  متفاوتی  وجه  اساساً  یا  است  وجه  همین 
و  کرد  بررسی  را  حوزه  این  سرشاخه های  باید  سؤال  این  به 
دارند؟ آن  با  نسبتی  چه  جریان ها  بقیه  که  نمود  مشخص 
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مدیر مسئول: فاطمه زهرا نوری مطلق
سردبیر: محدثه شاه حسینی
طراح صفحات: فاطمه رئیسیان

حلقه ی  جلسات  سلسله  از  گزارشی  نشریه،  از  ستون  این  محتوای 
کانون  سوی  از  اکنون  تا   ۱۳98 تیرماه  از  که  است  اسالمی  روان شناسی 
برگزار  فداکار  فهمیه  دکتر  خانم  سرکار  حضور  با  و  اسالمی  روان شناسی 
کنند. شرکت  جلسات  این  در  می شود  دعوت  محترم  مخاطبان  از  می شود. 



روزها،  این  که  است  تعبیری  دینی«  »علم 
خود  به سوی  را  افراد  نظر  ناخواسته  و  خواسته 
بسیار  زمینه  این  در  بحث  است.  کرده  جلب 
و  دینی  گروه های  هردو  و  است  چالش برانگیز 
داده اند. نشان  واکنش  آن  به  نسبت  دینی  ضد 

»علم دینی« از نگاه گروه های مختلف به طور مشترک 
این گونه شناخته می شود: »علم«  به معنای علم تجربی 
از  ادیان  »دین« همه ی  و  و شهودی(،  است)نه حسی 
جمله اسالم، مسیحیت، یهودیت و... را شامل می شود.

»علم«  به  متفاوت  نگاه  نظر معرفت شناختی دو  از      
وجود دارد؛ دیدگاه »وحدت گرایی« علم را حقیقتی 
یکپارچه و یکدست می داند درحالی که طبق دیدگاه 
»کثرت گرایی« علم همچون چهل تکه ای است که هر 
پاره آن بافتی بخصوص دارد. در نگاه اول علم دینی 
تعبیری است بی معنا؛ چراکه دین از حوزه دانش بیرون 
است. در نگاه دوم آن ها که دید تباینی به شاخه های 
بی معناست؛  دینی  علم  تعبیر  نیز  دارند  علم  مختلف 
چراکه دوشاخه ای که در تباین اند نمی توانند وصف 
تداخلی  دید  دیگر  برخی  طرفی  از  باشند.  یکدیگر 
دارند و شاخه های مختلف علم را از هم جدا اما در 
ارتباط تداخلی نسبت به هم می بینند. تنها در این نگاه 
باشد.  معنادار  می تواند  دینی«  »علم  تعبیر  که   است 
معرفت شناختی  وحدت گرایی  دیدگاه 
و  منطقی  اثبات گرایان  سوی  از  بارزی  به طور 
نوشته  این  در  شده است.  اتخاذ  عمل گرایان 
می کنیم: بحث  ترتیب  به  دو  این  از  یک  هر  درباره 

۱( اثبات گرایی منطقی 
ترکیبی  و  تألیفی  قضایای  همه  منطقی  اثبات گرایان 
تحلیلی  قضایای  ایشان،  درواقع  می دانند  علم  از  را 
بخش  معرفت  علم  به عنوان  اما  دانسته  معنادار  را 
علمی  دینی  مفاهیم  دیدگاه  این  در  نمی دانند. 
بود.  خواهد  بی معنا  دینی  علم  تعبیر  بنابراین  نیستند 

۲( اثبات گرایی در بی معنایی علم دینی
شده است  رو به رو  شکست  با  اکنون  که  دیدگاه  این 
می داند.  معنادار  را  ترکیبی  یا  و  تالیفی  قضایای  تنها 
و  دینی  متافیزیکی،  گزاره های  انگاشتن  بی معنا 
علمی  گزاره های  با  مشابهتی  اینکه  به صرف  اخالقی 
بنیادین  دگرگونی های  به  که  بود  تفکری  ندارد، 
را  علمی  نظریات  نمی توان  چراکه  داشت؛  نیاز 
دانست. ترکیبی  و  عینی  گزاره های  به  محدود 

باورهای نادرست اثبات گرایان در مورد علم دینی دو 
علت مهم دارد. اول تلقی اشتباه از علم و محدود کردن 
دینی. علم  به  نگاهی مخدوش  دوم  و  عینیات  به  آن 

علم  بر  دین  تأثیرگذاری  که  معتقدند  برخی 
این  در  است.  پیش فرض ها  از  استفاده  در  صرفاً 
بود. خواهد  زائد  »دینی«  پسوند  هم  صورت 

»برگرفته از کتاب هویت علم دینی، دکتر خسرو باقری«

صحنه ی اول:
سالن روشن است و جمعیت مخاطبین با لباس های مشکی و 

چهره های محزون منتظر نشسته اند.
از  حلوا  ظرف  یک  با  پوشیده  مشکی  لباس  که  نفر  یک 
پشت صحنه وارد سالن می شود و شروع به تعارف کردن حلوا 

به مخاطبین می کند.
پس از چند دقیقه سالن خاموش می شود  و پرده صحنه باال 

می رود.
روی صحنه، یک جسم روی تخت زیر پارچه ای سفید قرار 
باد  هرلحظه  انگار  که  جسمی  به  لحظه  چند  جمعیت  دارد. 

می کند خیره شده و صدای پچ پچ افراد در سالن می پیچد.
مدیر دانشگاه که پیراهن مشکی به تن دارد با حالت محزون 
صحنه  روی  تریبوِن  سمت  به  به آرامی  و  شده  صحنه  وارد 
گریه  به  شروع  بلندگو  پشت  گرفتن  قرار  به محض  می رود. 
او  با  همراه  می پیچد.  سالن  در  او  گریه ی  صدای  و  می کند 
بلند  سالن  کنار  و  گوشه  از  نیز  افراد  بعضی  گریه ی  صدای 

می شود.
با  و  می نوشد  میز  روی  آب  لیوان  از  لرزان  دستانی  با  مدیر 
صدایی که انگار از ته چاه می آید نطق خود را رو به مخاطبین 
آغاز می کند: »دوستان عزیز... دانشجویان عزیزی که همواره 
به دنبال علم بودید )جمعیت دانشجو آرام می گرید( معلمان 
محترم و اساتید بزرگ دانشگاه در طول تاریخ )صدای گریه 
اساتید برمی خیزد( و دانش آموزان عزیزی که در مسیر یافتن 
گریه  نیست  مشخص  که  دانش آموزان  )صدای  بودید  علم 
است یا خنده، از سمت راست سالن بلند می شود(.. و همه ی 
عزیزاِن علم دوسِت من.... ما امروز جمع شده ایم تا... )صدایش 
می لرزد( تا... به سوِگ جناب علم... )صدایش قطع می شود، 
بیهوش شده و از پشت تریبون روی صحنه می افتد(. چند نفر 
دوان دوان وارد صحنه شده و مدیر را به پشت صحنه می برند.

صحنه ی دوم:
جمعیت همچنان نشسته و صدای گریه ی جمعیت بلند است...

مالصدرا از بین مخاطبین برخاسته و به روی صحنه و پشت 
تریبون می رود.

من  عزیزان...  می گوید(:  جمعیت  به  رو  محزون  صدایی  )با 
متوجه عزادار بودن شما هستم، اما همان طور که می بینید این 
رشد  موجب  چیزی  پس  می شود.  بزرگ تر  هرلحظه  جسم 
آن است. هرچند پزشکان عدم وجود عالئم حیاتی را اعالم 

کرده اند اما شاید چیزی را نمی دانند و در علمشان نیست...
چگونه  علم  بگویید  شما  اصاًل  می کند(  بلند  را  )صدایش 

می میرد!؟ چرا جناب علم مرده است؟!

گفت  راوی  می گوید:  آرام  جمعیت  میان  از  دانشجویی 
مدت ها بوده که قلب علم ازکارافتاده.

صدای فریاد  شخصی از جمعیت اساتید بلند می شود، جمعیت 
به سمت او برمی گردد: ممکن نیست! از همان لحظه که مرا 
بدین جا خواندند در بهت فرورفته ام.... من خودم علم را دیده 
بودم و او را می شناسم،  یقین دارم زنده است و کس دیگری 
را اشتباهی گرفته اید! )از جا بلند می شود( من به این موضوع 
باور دارم، همان طور که می دانم شجاعت زنده است و میان ما 

قدم می زند و هرگز نمی میرد!

راوی از پشت صحنه آواز می خواند: هرگز نمیرد آن که دلش 
زنده شد به علم!

دقیق  شخص  یونانی  لباس  و  چهره  روی  )کمی  مالصدرا 
می شود(: اگه اشتباه نکنم شما جناب افالطون هستید...

افالطون )درحالی که کمی خشِم همراه با تعجبش کم شده(: 
با جناب علم  بله، زمانی که مدرسه یونان را تأسیس کردیم 
مشورت کردیم. سایه ی ایشان اآلن و هرروز در مدرسه حاضر 
است. چطور در دانشگاه شما که از ثمرات مدرسه ی ماست، 

به عزای ایشان نشسته اید؟!

مالصدرا )با دست به پشت جسِم روی صحنه اشاره می کند(: 
خب جناب افالطون، سایه ی علم همین اآلن هم اینجا حاضره! 
می شود(،  خیره  پشت صحنه  به  مالصدرا  اشاره  با  )افالطون  
آگه موافقید بیاید تا حیات جناب علم رو بررسی و برای بقیه 
اثبات کنیم. )روی صحنه سمت افالطون حرکت می کند( به 

نظر شما چرا جناب علم نبض ندارن؟ 
از  باید  بلند می شود:  از گوشه سالن  صدای شخص دیگری 
جناب  بپرسید  را  مربوطش  سؤال  علم  از  بخش  هر  صاحب 

صدرا! استاد فلسفه را با طب چه کار؟!

شما  نظر  نداشتیم.  جسارت  قصد  ابن سینا!  جناب  مالصدرا: 
چیه؟

را  جسد  باید  فوت  علت  مورد  در  صحبت  برای  ابن سینا:  
وارسی کنم.

مالصدرا: جناب ابن سینا، پزشکان جسم را بررسی کرده اند و 
ما هم به همین علت اینجا برای تدفین حاضر شدیم...

است  ممکن  او  روح  می کند(:  فکر  بلند  صدای  )با  ابن سینا 
هنوز در جسم مانده باشد و این علِت رشد دائمی اش باشد.

نظری  سقراط!   شما  عزیزم،  استاد  می زند(:  )فریاد  افالطون 
ندارید؟

از میان جمعیت، پیرمردی لبخند می زند و آرام می گوید : از 
خود علم بپرسید! )همهمه در جمعیت ایجاد می شود(.

مالصدرا: من قباًل پرسیده ام، جوابی  ندادند.

وارد  پشت صحنه  از  عصازنان  درویشی  لحظه،  همین  در 
جویای  جماعِت  ای  می  گوید:  مخاطبین  به  رو  و  می شود 
علم! از علم سؤال کنید تا نََفسی هرچند مصنوعی بکشد... با 
سیلی از سؤاالت تازه، نََفس علم را به کالبدش بازگردانید... 
)سپس رو به مالصدرا می کند( علم نمی میرد، پس اگر مرد، 
چندین سال است که مرده، و باید چندین سال در او بدمید 
او  بگویند  نمی میرد، هرچند همه  البته علم  و  تا زنده شود... 

مرده است... .
و از صحنه خارج می شود.

اشخاص: مدیر دانشگاه، مالصدرا، افالطون، سقراط، راوی
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