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 آموزه های موالنا
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واقعیت آن پدیده ای است که وجود دارد و می تواند 

آن پدیده ای است که وجود « حقیقت»وجود نداشته باشد.  اما 
 دارد و نمی تواند وجود نداشته باشد. 

 
 
 

ما در محاورات روزمره خود، اغلب دو واژه   
را به یک معنی می گیریم و تفاوتی بین « حقیقت»و « واقعیت»

آن ها قائل نیستیم. اما در بیان فلسفی و عرفانی این دو واژه 
 معانی متفاوت دارند. ببینیم تفاوت این دو، در معنی چیست؟

آن پدیده ای است که وجود دارد ولی می « واقعیت»
بدهد و یا اصالً وجود « صورت»یا تغییر « شکل»تواند تغییر 

آن پدیده ای است که وجود دارد و « حقیقت»ه باشد. اما نداشت
نمی تواند وجود نداشته باشد. نامیرا است، جاودان است و 

 تغییر ناپذیر. 
با این تعریف، همه ی چیزهایی که در این جهان 

هستند. « وجود واقعی»هستی، با حواس مان قابل تشخیص اند ، 
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وجود »ر همه ی مظاهر و عوامل ساخته شده به دست بش
هستند. حتی تن و بدن انسان، که ساخته ی دست بشر « واقعی

« وجود واقعی»است. این مداد یک « وجود واقعی»نیست نیز 
است، زیرا حاال وجود دارد ولی ممکن است چندی دیگر 

عوض کند و به صورت تراشه های چوب )وقتی می « شکل»
( تراشیمش( و عالئم سیاهی روی کاغذ )وقتی می نویسیمش

بشود. حتی بسیاری از پدیده هایی مانند جنگ و صلح، قحطی 
و فراوانی، قهر و آشتی که ظاهراً مفهوم مادی صرف ندارند، 

 ها هستند.« واقعیت»از مقوله ی 
اینطور نیست. حقیقت آن پدیده ای « حقیقت»اما 

است که وجود دارد و نمی تواند وجود نداشته باشد. حقیقت 
نه تنها تغییر پذیر نیست، بلکه نامیرا و جاودانی است. مثل 
مفهوم خدا، مفهوم آدم، مفهوم عقل کل و همه ی پدیده های 

ه اند و هستند. بود« قدیم » جهان معنویت. این ها ابدی هستند، 
 همواره همان گونه خواهند بود که بوده اند. 

بنابراین اگر بخواهیم در یک کالم، تفاوت این دو 
مفهوم را بیان کنیم، باید بگوییم: همه ی آنچه که به طبیعت و 

و همه ی آنچه که به « واقعیت»جهان مادی مربوط می شوند، 
 نامیده می شوند. « حقیقت»جهان مینوی ارتباط دارند، 

همانطور که قبالً گفتیم ، افالطون نام این دنیای 
گذاشته بود که الگو و « مُثُل»یعنی دنیای جاودان را « حقیقی»
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مادی ما است. یعنی این جهان واقعی ما « واقعی»مدل جهان 
 است. « دنیای دیگر»است. نسخه ی بدلی آن « مُثُل»مِثلِ 

ندیشه  ا»یا « من حقیقی»از دید مولوی و تمامی ادیان، 
)هوای ناپیدا، ولی هستی ساز نی( که پیوسته به اندیشه  « آدمی

است. کامل است. زیبا و جاودانی است. و « قدیم»الهی است، 
یا وجود شکل پذیر انسان، یعنی ترکیبی از روح و « من واقعی»

 ماده دگرگون پذیر است. 
*** 
 
 
 

، ۱۶۳صفحه  ،مهدی سیاح زاده ، «و چنین گفت مولوی»برگرفته از کتاب   

(۲۰۱۵) ۱۳۹۴چاپ دوم  ،تهران ،انتشارات مهر اندیش   

 


