
 
 

 
 مقدمه

 
 آسـيب ديـده   بشر امروز تشنه حقيقتي است كه روحانيـت و حقيقـت  

نيـاز  اين گل سرسبد آفرينش بـه آرامـش درون   . دروني او را التيام بخشد 
اگر آدمي به قيمت و  ،رهايي و آرامش دست يافتني است كه؛ اين گو. ددار

بشناسـد و   هاي درون را و گستره وجود و نقص دببرپي خود  واقعيارزش 
جـا   درسـت و بـه  مسائل را يطه خودآگاهي در كمال سادگي بنگرد و حبه 

زنـدگي تـوأم    ،انس ،محبت :گفت نتقرير و نوشت اان بوشايد نت. درك كند
ايـن  بايد خـود ديـد و فهميـد و از     ؛ست اي با عشق و قداست چه شفاخانه

بـه   ت انيبه پهناي وسيع آسمان جاودانه عرفان و انسـ  ،حصار بلند و تاريك
تسليم و رضا در مقابل صاحب هستي  بار نيست جز ساين مي ،پرواز درآمد

درسـت  . نگرد نظم و زيبايي را به نيكي مي ،واقعيت ،و چشمي كه حقيقت
ـ   فهميدن نياز به شناخت از خ ت ود و دست كشـيدن از خودپرسـتي و مني

ل بـه قـو   .درك شود گونه كه هست ديده و همانچيز درست  همهدارد تا 
 :حضرت موالنا

 

 گويم به قدر فهم توسـت  آنچه مي
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تـا   ، تالش كـرده اسـت،  ندو قلمي كُ اندكبا دركي  نگارنده اين سطرها؛
، از زالل چشـمه  دهـد  بضاعت تفسير و انديشـه بـه وي مجـال مـي     آنجا كه
اشـعار  . آورد عنوان درمان با حافظ فراهمدفتري با  -حافظ  غزليات -عرفان 

نـام شـاعر آورده    ،و اگر جايي جز اين بـود  است متعلق به حافظمتن عمدتاً 
 ، همچنين نظـر اي از ديدگاه و نظر او دفتر درمان با حافظ گوشه. است شده

بزرگـان   اسـانه نش روان و نگاه آثار زيرا ؛است بزرگان و جويندگان راه حقيقت
بـه يـاد    .دنك دنيوي معايبجه تواند آدمي را متو مي به هستي دين و دانش

مردمـي  ... جـاده و ، نبـود بهداشـت   وجود بامان  دارم در كودكي در روستاي
سـاده و   ،قـانع . را داشـتند  يكـديگر زيستند كه فرصت ديـد و بازديـد از    مي

كردند و سحرگاه قبل از طلوع آفتاب براي نمـاز   كشاورزي مي .مهربان بودند
صبح و هـواي   فرح بخش نسيم .خاستند برمياز خواب خداوند  باو راز و نياز 

بـه مسـجد    از مـردم روسـتا   برخـي . داد نـوازش مـي  حقيقتـاً  جـان را   ،پاك
صـبح و در   ديگر در گـرگ و مـيش  يكآنان با  پرسي سالم و احوال .رفتند مي

ـ  ،سآن سكوت مقد آورد و  وجـود مـي   هبوي خوش محبت را در مشام جان ب
درون مسـجد مـا در آن   . بسـت  برميرخت  هاي مان از قلبغربت و تنهايي 

 در آن سـپيده . بـود ساده و دلنشـين   ،روزگار به جاي فرش، حصيري خنك
ش و آاليـ  هاي بي انسان. زدند لبخند ميها  هاللي پنجرهمسجد و  ورودي ،دم

. و مكاني براي سجده به حضـرت دوسـت   ،و معتقد دل زنده زحمتكش ولي
ديـدم   آنچـه مـي   .شـدم  مسجد مـي همراه پدر يا مادر وارد  آمد گاه پيش مي

 ،گـويي آن مكـان را بـا گـالب     .سراسر رهايي و آرامش توصيف ناپـذير بـود  
كـه مـن در معصـوميت كـودكي     ها حقيقتي بود  اين .شو داده بودندو شست

روي مـادرم  اي كـه   داشتيم و پـرده  ياتاق گليمي و كوچكآن زمان .ديدم مي
 سـمت به  ورو به پنجره  آن چند گل و گنجشك دوخته بود و سجاده او كه

و راز و نياز پدرم گويي واي دلنشيني بـود كـه مـا را در     دعا .شد قبله باز مي
نواخت صداي هاي و هوي برزگران و كشـاورزان و چوپانـان و    رختخواب مي
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يادم هست كه . بود صداي تالشي ديگر براي كار و معاشي ديگر ،گوسفندان
 ،گفتنـد  مياذان مغرب ها  بام خانهبار كه چند نفري در پشت  براي نخستين

 كـردم  گفتنشروع به اذان عاقبت  ،بودمترسو و خجالتي من هم كه كودكي 
عنـاي حقيقـي اعتمـاد بـه نفـس را      مروحـاني و   عميق حس بود كه و آنجا

كـه  بـود   تيصفا و نـوراني  ،مديد معصوميت كودكي ميآنچه من در . دريافتم
هـاي ده و   خرابه حتيآن زمان  .ه استاعتماد شد رنگ و بي كم امروز حقيقتاً

درختـان  در كنـار  بيـرون از ده  . زدنـد  هاي آن به روي آدم لبخند مي كاهگل
 ،پيوسـت  در زمـاني كـه روز بـه شـب مـي     و زيادي كه در كنار رودخانه بود 

 ؛جلـوي ديـدگان مـا بـود     اي دهنـده  و آرامـش  آور دلهره ،سكوتي پر عظمت
و انگار حقيقت حضور در محضر خدا  سكوتي غيرقابل وصفبه حالتي شبيه 

ديـوان حـافظ و    ،قـرآن مجيـد  هاي ديگـر؛   مانند اغلب خانهدر خانه ما . بود
دل روسـتا معمـوالً    مردمان زنـده . كرد ي ميينما جلوهشاهنامه حكيم طوسي 

 ،هـاي جوانـان   در شادباش. زدند ها تفألي بر ديوان خواجه مي در شب نشيني
هـاي ليلـي و مجنـون و يـا      انـدن داسـتان  وو خني بود و نوايي از سرخوشي 

شاهنامه و آرزوي خوشبختي بزرگان براي آينده جوانـان و دعـا و سـكوت و    
با ديوان خواجـه آشـنا شـدم و     كه مند ودر هر صورت از آن زمان ب ،مراقبه

علت آن هـم شـور و شـوق خواجـه و اشـعار سراسـر        .كردم در آن تفكر مي
 ،بـردم كـه سـادگي   پـي  به اين مهـم  آن زمان  من. بودعاشقانه و عارفانه او 

، شش براي باهم بـودن وديدن زندگي و ك ،گذشت از حرص و آز ،بخشندگي
م و اين را از رند فرزانه شيراز آمـوخت من . ترين اصول در زندگي هستند مهم

 كـه اميد  .كنم هايم را با عشق و احترام به شما تقديم مي اكنون تمام آموخته
 .شما عزيزان قرار گيردمورد لطف و عنايت 
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