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 هخواج.  نبودندنهم س اما ،خواجه عماد فقيه و خواجه حافظ شيزازي معاصر بودند
اما او تقريباً ده .  در سن حدود هشتاد سالگي وفات يافت هجري٧٧٣سال عماد فقيه در 

 يا ٧٩١كرده بود و خواجه حافظ در  شعر را تركسرودن ِت خود درگذشاز قبل سال 
هجري درگذشته و روشن است كه در آخرين سالهاي زندگي خواجه عماد،  ٧٩٢
و شاعر در ديوانهاي هر د .باشدرسيده ي خواجه حافظ بايد به اوج خود گويشعر
غزل ها در حدود بيست يا بيست و دو  اينگونه غزلتعداد . ام حدالبحر ديدههايي متّ غزل
اگر . ندا كلمات هم مشتركدر  و مضامين برخي از اشعار بهم نزديك حتّي است

از شود كه حافظ در تقليد   چنين احساس مي،كنيم بزرگي و خردي آن دو شاعر نگاه به
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 است،نسخة خطّي ديوان خواجه عماد كه در دست . وده استهاي عماد، ابياتي سر غزل
لذا اين شك . باشدرسد كه در حيات شاعر نوشته شده   و به نظر ميي استبسيار قديم

چون ديوان عماد تا به حال . ها را ساخته باشند  غزلبعدي شخاصهم وجود ندارد كه ا
هاي   غزلكهته ديدم  شايس.هاي آن نيز ناياب است طبع نرسيده است و نسخه به

به خاطر اشعار .  شودي براي خوانندگان محترم يكجا گردآور،دو شاعر متّحدالبحر هر
ام تا بدين صورت اينگونه  متّحدالقافيه يا متّحداللغت بعضي ابيات را جا به جا كرده

در . دو شاعر بسيار متفاوت است كالم هر. دديگر قرار گير هم  و مقابلروه ب ابيات رو
ِت  اما به خاطر ِقدم،اي نيست كار سادهشيرازي حافظ  با مقابل قرارگرفتن سرايي غزل

  .زمان، فضيلِت عماد به هر حال مسلّم است
  :شود هاي متّحدالبحر خواجه عماد و خواجه حافظ شيرازي آورده مي اينك غزل

  حافظ  عماد
  ١اگر تفرج بحرت هوس بود يارا

  بيا مشاهده كن ديدة چو دريا را
   ترا تمنّا گفتدلم كه كرد كنار

  ميان ننهم با كس اين تمنّا را كه در
  ولي ز رهگذر آب چشم و آتش دل

  شود ما را حديث سر درون فاش مي
  تو آن عبير نسيمي كه باد نوروزي

  را مسيحا دم ةنسب تو ببوي كند
  ز دست اگر برود از سرم بدر نرود
  هواي صحبت تو يار پاي بر جا را

  غزال رعنا را آن بگو بلطف صبا
  ما راكه سر بكوه و بيابان تو دادة 

  پيمائي باده و نشيني حبيب با چو
  را پيما باده حريفاِن آر بياد

  غرور حسن اجازت مگر نداد اي گل
  شيدا را عندليب نكني پرسشي كه

  بشكر آنكه توئي پادشاه كشور حسن
  را صحرا و دشت غريبان آر بباد

  بخلق و لطف توان كرد صيد اهل نظر
  را دانا مرغ نگيرند دانه و بدام

                                                
، مطلع دندآزمايي كرده بو ، امير خسرو و حكيم نزاري در همين زمين طبعسعديقبل از عماد، شيخ  -١

  :غزل سعدي چنين است
  شود ما را  تو ميسر نميفراغت از  اگر تو فارغي از حال دوستان يارا
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  هصوفي د بدست صافي بادة و بيا
  ا راكه رهن باده كند خرقه و مصلّ

  مگر تو درد نداري وگرنه لطف طبيب
  يارا دهد نمي درمان كه درد كدام

  عماد خسته ازين شربتي صفايي يافت
ا ر ا  ب ي ك ش ا ن ش  ي ر ل  د د  ر د ي  ا و   د

   چه سبب رنگ آشنايي نيستندانم از
  را امسي ماه چشم سيه قدان سهي

  جز اين قدر نتوان گفت در جمال تو عيب
  كه خال مهر و وفا نيست روي زيبا را
  در آسمان چه عجب گر ز گفتة حافظ
  سماع زهره برقص آورد مسيحا را

 ›٢‹   
  حافظ  عماد

  بمعالجت چه حاجت دل دردمند ما را
  كه مريض درد عشقت نكند طلب دوا را

  غم خالص يابم هوس هالك دارم كه ز
  ام وجودي كه بجان خرد بال را نشنيده

  سزد ار مالل آرد دل من ز عمر باقي
  طلب كنم بقا رابجهان چه عيش دارم كه 

  ينبرا چه عجيب آيد از تو كه مرا ز در
  كه براند آشنا را ندارد روا كسي كه

  ادشاهي نظري بدين گدا كنبتو اگرچه 
  كه روا بود كه سلطان نظري كند گدا را

  نوايان گذري كني باحسان نه بكوي بي
  نه بحال دردمندان نظري كني خدا را
  تو كه بستة زبانها بفسون چشم جادو

   زبان حال بشنو كه چه حالتست ما راز
  بمشام صبح خيزان نفحات گل رساند
  سخني كه در گلستان گذري بود صبا را

  بمالزمان سلطان كه رساند اين دعا را
  كه بشكر پادشاهي ز نظر مران گدا را

  مندان لب لعل يار باشدچو طبيب درد
  كه جويد اين دوا را دل دردمند عاشق ز

  چه قيامت است جانان كه بعاشقان نمودي
  رخ همچو ماه تابان دل همچو سنگ خارا
  همه شب درين اميدم كه نسيم صبحگاهي

  را آشنا بنوازد آشنايي پيام به
  زلف بردي بشكنج را ما مستمند دل

  را گدا اين بنواز ضعيفم دل مشكن
  فروزي ل عاشقان بسوزي چو عذار برد

  كني مدا را ازين چه سود داري كه نمي تو
  فريب چشم جادو دل دردمند خون شد ز

  بحالش بت دلربا خدا را فگن نظري
   ديو سيرت بخدا همي پناهمز رقيب

  مگر آن شهاب ثاقب مددي كند سهارا



١٦٤  

  

  

  ز نسيم بوستاني است هواي جان معطر
 ت نشناسد اين هوا راكه كس از نعيم جنّ

  بستان و عماد و بيت احزان همه دوستان به
ا ال ر رصد ب ايد مت ن نش ن وط چم   كه 

  بخدا كه جرعة ده تو بعاشق سحرخيز
  ا راكه دعاي صبحگاهي اثري كند شم

  گوئيد باز يار بر حافظ ز حال خبري
ا ثري مشام ما ر   برسد مگر ز زلفش ا

 ›٣‹   
  حافظ  عماد

  ما سر بر او رخ مهر ساية بود تا
  روي ابناي زمان باشد و خاك در ما
  دل ما مجمر و در دامن خور آويزد

   ز سر مجمر مادود مشكين كه برآيد
  عروسان چمن تازه كند عطر نسخة

  گر بگلزار رسد يك ورق از دفتر ما
  يا رب اين غالية طرة حورالعين است

  ما پرور جان قدسي نفس عبير يا
  بر دل ما نكشايد دري از عالم غيب
  تا غمت تيغ شهادت نكشد بر سر ما

  كردم او قدم نثار اشك گوهر
  ما گوهر شمرد برابر خاك با گرچه

  لرزد دل من چون علم از باد هوا مي
  تابشد رايض منصور شه از كشور ما

  العين سالطين جهان شاه شجاع ةقر
  ما صفدر شكن لشكر عادل خسرو

  ما پرور غم دل مبادا شاد غمت بي
  خور اي دل كه بجز غم نبود درخور ما غم
  گفتي برقيب كه روز آن از شادي كنم مي

  كين گدا كيست كه هرگز نرود از در ما
  ايم ما ز وصف رخ زيباي تو تا دم زده

  ورق گل خجل است از ورق دفتر ما
  داني مي كندم سو بهر آواره فلك
   ماپرور جان صحبت از آيدش مي رشك

  بسرت گر همه عالم بسرم بخروشند
  هواي تو برون از سر ما برد نتوان

  گيرم ردر د تو زلف چون مژه نثار از
  قاصدي كز تو سالمي برساند بر ما

   درونندهد از سوز خبر مي دردمنديم
  دهن خشك و لب تشنه و چشم تر ما
  گر همه خلق جهان بر من و تو رشك برند

  ما داور ستم انصاف همه از بكشد
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  گفتمش حاصلم از هر دو جهان ذكر شما
  ورنه دنيا چه محل دارد و عقبي بر ما
  گفت جان در سر وصافي ما كرد عماد

  ماگرچه او هيچ نگويد چه بود درخور 

  يارم بسالمت كه رساند باشد زود
  اي خويش آن روز كه آيد بسالمت بر ما
  هر كه گويد بكجا رفت خدا را حافظ
  گو بزاري سفري كرد و برفت از بر ما

 ›٤‹   
  حافظ  عماد

  سنگدل جگرخواريست آن وظيفة اگر
  وفاداريست قدم ثابت عاشق طريق

  دل بسمع او برسد بي من زاري چو
  ام كه بازاريست جزين قدر نزند طعنه

  اگرچه در ره عشقم نه مركّبست و نه زاد
  من در پي سبكساريست خاطر هنوز

  در آن ديار كه انفاس او فروشد عطر
  نسيم باد صبا را چه جاي عطاريست

  آزادي دل از كن جاني توبة و بيا
   نزد اهل طريقت گنه دل آزاريستكه

  آور بدست دلش نوازي بنده ز روي
  ياريست سر بر كه را درآمدة ز پا

  عارضة اسير شد دلم تو ز عارض
  كه هر طبيب نداند كه اين چه بيماريست

  كوشند مذلتم در مدعيان اگرچه
  كسي كه گشت عزيز تو ايمن از خواريست

  ترسم جفاي دوست بغايت رسيد و مي
  بيزاريست ابتداي جفا ايانته كه

  ياريست سر منّت با اگر بلبل بنال
  زاريم و كار ما زاريست كه ما دو عاشق

  بيار باده كه رنگين كنيم جامة زرق
  كه مست جام غروريم و نام هشياريست
  خيال زلف تو پختن نه كار خامان است
  كه زير سلسله رفتن طريق عياريست
  در آن چمن كه نسيمي و زد طرة دوست

  نافهاي تاتاريست زدن دم جاي هچ
  ايست نهاني كه عشق ازو خيزد لطيفه

  نگاريست كه نام آن نه لب لعل و خط ز
   و خالضست و زلف و عار جمال شخص نه چشم

  هزار نكته درين كار و بار دلداريست
  آري رسيد توان مشكل تو بآستان

  بدشواريست سروري فلك بر عروج
  نخرند وج نيم به طريقت قلندران

  قباي اطلس آنكس كه از هنر عاريست
  ديدم سحر كرشمة وصلش بخواب مي

  زهي مراتب خوابي كه به ز بيداريست
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  دانم ينم ولي را او ام خريده بجان
  كه اين معامله در خواب يا به بيداريست

  اررعماد در ره او جان سپار و شكرگ
  كه جان سپردن ما در ره طلبگاريست

  نوش مي حاليا توبه در اند بسته نه
  عاشقان گنهگاريست از گل وقت به تو كه

  حافظ كن ختم و ميازار بناله دلش
  كه رستگاري جاويد در كم آزاريست

 ›٥‹   
  حافظ  عماد

  تو حاكمي و مرا سر بر آستانة تست
  مكن خرابي ملك دلم كه خانة تست

  مني ين چوترا چه فخر اگرت بوسد آست
  تست بآستانة سالطين افتخار كه
  مغروراند بزهد پرستان خداي اگر

  تست بهانة بي بانعام بنده اميد
  خسته دالن طبيب اي زمان مسيح توئي

  خنك وجود ضعيفي كه در زمانة تست
  بازآيد بهوش روزي كه مدار طمع
  شبانة تست بادة از خبر بي كه دلي

  ببخش جرم جهاني كه هيچ كم نشود
   و احسان كه در خزانة تستمحةگنج و ر ز

  نكند سركشي كه چنانم اميدوار
  چنين كه مركّب من رام تازيانة تست
  عماد دل شده را جان براي تست آري
ست   روان روشن صاحبدالن روانة ت

  تست آشيانة من چشم منظر رواق
  كرم نما و فرودآ كه خانه خانة تست

  مالزمتت لتدو از مقصرم تن به
  ولي خالصة جان خاك آستانة تست

  باز چه جاي من كه بلرزد سپهر شعبده
  انبانة بهانة تست در كه حيل ازين

  بلطف و خال و خط از عارفان ربودي دل
  هاي عجب زير دام دانة تست لطيف
  وصل گل اي بلبل چمن خوش باده دلت ب

  كه در چمن همه گلبانگ عاشقانة تست
  كن  حوالتضعف دل ما بلب عالج

  كه آن مفرح ياقوت در خزانة تست
  تو خود چه لعبتي اي شهسوار شيرين كار

  ي چو فلك رام تازيانة تستنكه توس
  سرود مجلست اكنون فلك برقص آرد
  كه شعر حافظ شيرين سخن ترانة تست
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 ›٦‹   
  حافظ  عماد

   نخورم بادة صهبا كه حرام است١تنها
  دوست حاللست كدام است آن عيش كه بي و

  هر شب كه تو چون شمع درآئي شو دم روز
  صبحي كه نبينم رخ زيباي تو شام است

  رعنا قامت و تو زيباي طلعت با
  بر شمس و قمر سجده و بر سرو قيام است

  جرم برنجي آن شرط كرم نيست كه بي
  شيوه نه آئين كرام استي كه اين يبازآ

  نفرستاد پيامي هيچ دلت كه گفتي
  دل با تو قرين است چه محتاج پيام است
  گر قصد كند دشمن و ار تيغ زند خصم
  ما را نظري از تو بهرحال تمام است

  زلفت دل خال تو ديدست و نديده سر
  ست ااي مرغ مرو در پي اين دانه كه دام

  مهر كه نشينيم و بهر جاي كه باشي با
ما بر تو سالم است  اي خاك در دوست ز

  برخيز عماد از سر اين كوي و سفر كن
  كين منزل ارباب طريقت نه مقام است

 گل در برو مي در كف و معشوقه بكام است
  روز غالم است بچنين جهانم سلطان

  ليكن و حاللست باده ما مذهب در
  ست ااندام حرام لگروي تو اي سرو  بي

  در مجلس ما عطر مياميز كه جان را
  هر لحظه به گيسوي تو خوشبوي مشام است

  ز شكر و هيچ مگو قند چاشني از
  زان رو كه مرا با لب شيرين تو كام است
  تا گنج غمت در دل ويرانه مقيم است

  است مقام خرابات كنج مرا پيوسته
  كه امشب بزم درين مياريد شمع گو

  ست ادر مجلس ما ماه رخ دوست تمام
  ننگ است  چه گويي كه مرا نام زننگاز 

  نام است وز نام چه پرسي كه مرا ننگ ز
  نيز او كه مگوييد عيب محتسيم با

  پيوسته چو ما در طلب عيش مدام است
  و معشوقه زماني مي بي منشين حافظ

   استسمن و عيد صيام كايام گل و يا

                                                
  : و خسرو دهلوي در اين زمين نيز غزلي دارند، سعدي گويد سعدي-  ١

  اي مجلسيان راه خرابات كدام است  ام خرقه حرام است بر من كه صبوحي زده
  : دهلوي داردامير خسروو 

ت  ما را چه غم امروز كه معشوقه و كام است ل غالم اس قبا و ا د دل  مرا لت ب   دو
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 ›٧‹   
  حافظ  عماد

  دلم از تيغ فراقت بدو نيم افتاد است
  ه چو ميم افتاد استميان غمت از غصّ در

  آنك هر دم قدح شربت صبرش دادي
  همچنان بر سر كوي تو سقيم افتاد است 

  ناگاه رسيدم تو بالي بيابان در
بمقامي كه درو كشته مقيم افتاد است 

  خيال گرفتار و گهربار تو بي ام ديده
  چون اسيري كه ازو در يتيم افتاد است

  سر و پا هوس وصل تو در خاطر هر بي
  زان فتادست كه طبع تو كريم افتاد است
  از غم و رنج تو دل را چه شكايت باشد

  ستجاي شكر است كه با ناز و نعيم افتاد ا
  آيد آن چه باد است كه از طرف چمن مي

  وين چه بوي است كه در دست نسيم افتاد است
  گر كند ناله عماد از غم هجران شب و روز
  مكنش عيب كه از يار قديم افتاد است

  تا سرزلف تو در دست نسيم افتاد است
  دل سود از ده از غصّه دو نيم افتاد است
  چشم جادوي تو در عين سواد صحراست

   افتاد استاين قدر هست كه اين نسخه سقيم
  آنكه جز كعبه مقامش نه بد از ياد لبت
  بر در ميكده ديدم كه مقيم افتاد است
  !ساية سرو تو بر قالبم اي عيسي دم

  عكس روحيست كه بر عظم رميم افتاد است
  زلف مشكين تو در گلشن فردوس عذار

  س كه در باغ نعيم افتاد استووچيست طا
  دل من در هوس روي تو اي مونس جان

  راهيست كه در پاي نسيم افتاد استخاك 
  حافظ گم شده را با غمت اي جان عزيز
  اتّحاديست كه از عهد قديم افتاد است

 ›٨‹   
  حافظ  عماد

  سر و پا از ديار دوست رويم بي ما مي
  بر دل غبار محنت و غم از گذار دوست

   و توفيق در المحةخير است در جرا
  گر خستگي اهل دل است اختيار دوست

  آن پيك نامور كه رسيد از ديار دوست
  آورد حرز جان ز خط مشكبار دوست

  چه اعتبارسير سپهر و دور قمر را 
  دوست اختيار برحسب اند گردش در
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  رسد ما خسته دل بگوش وعدة تا
  شبهانه خفت چشم من از انتظار دوست

  من مقام در قدمي نهد اگر روزي
  دوست نثار بارادت كنم روان نقد

  اش آيد چو زلف يار خورشيد زير سايه
  سرگشتة كه تكيه كند بر كنار دوست
  گر خسروي بصيد تذردي شود سوار
  جز شاه باز روح نشايد شكار دوست

  دان در عشق اگرچه مردمم انكار كرده
  عذرم نخواهد آنك ببيند عذار دوست
  عرض نياز بر دل هر كس مكن عماد
  كز غير بگسلد طمع اميدوار دوست

  گر باد فتنه هر دو جهان را بهم زند
  ما و چراغ و چشم ره انتظار دوست

  برم يدل دادمش بمژده و خجلت هم
  زين نقد كم عيار كه كردم نثار دوست

  نياز سر و يار آستانة و مائيم
  اندر كنار دوست برد تا خواب خوش كرا

  ارسازك بخت مدد از كه خدا شكر
  برحسب آرزوست همه كاروبار دوست
  دشمن بقصد حافظ اگر دم زند چه باك
  منّت خداي را كه نيم شرمسار دوست

 ›٩‹   
  حافظ  عماد

  زهي معطّر از انفاس تو نسيم رياح
  ماهتاب رخت شام عاشقان چو صباح ز

  تلخي از باده برده تو لب حالوت
  اقداح عنبرين كرده نفست مةشما

  در تنگناي پردة دل تو مهر فروغ
  تاريك و شعلة مصباح خلوت مثال

  آگين عبير كند سوري گل حمايل
  زوشاح عنبرينة دهي بباد اگر

  نسيم كوي تو كي بر دلم وزد هيهات
  روضه بدوزخ رسد نسيم رياح كجا ز

  مذهب تو خون عاشق است مباحباگر 
  صالح ما همه آنست كان تراست صالح
  پياله چيست كه بر ياد تو كشيم مدام

  االقداح كذلك شربا نشرب نحن و
  آور بروز شبي حافظ چو صبح ببوي

  كه بشگفد گل عيشت ز شعلة مصباح
  چنگ زلف كمندت كسي نيافت خالص ز

  نه از كمانچة ابرو و تير غمزه نجاح
  بيا كه خون دل خويشتن بحل كردم
  اگر بمذهب تو خون عاشق است مباح



١٧٠  

  

  

  گردد ز شكر روي نتابم كه خوش همي
   رخ و زلت توام صباح و رواحبدولت

  دلم ز شوق رخت در وجود خود يابد
  همان اثر كه در اجسام باشد از ارواح
  اميدوار بساقي كيميا نظريم

  كند اصالح كه قلب فاسد ما را نمي
  عماد در صف زهاد وصف باده مكن

  توان برد بيش اهل صالح كه نام مي

  ندارد لعل لبش بوسة بصد تلبيس
  نيافت كام دل من ازو بصد الحاح

   زاهدصالح و توبه و تقوي ز ما مجو
  ز رند و عاشق و مجنون كسي نجست صالح
  زمان شاه شجاع است و دور حكمت و شرع
  براحت اي دل و جان كوش در مسا و صباح
  نزاع بر سر دنياي دون كسي نكند
  به آتشي ببر اي نور ديده گوي فالح

 ›١٠‹   
  حافظ  عماد

  بگذشت يار و بر من مسكني نظر نكرد
  و انديشه ز آب ديده و آه سحر نكرد
  شرح نيزا قصّة شوقم زبان حال

  دانكه گفت در دل سختش اثر نكردچن
  جان گفت با دلم كه دگر درپيش مرو
  دل خود چنان برفت كه جان را خبر نكرد
  در كوي عشق و كنج سالمت نشد مقيم
  الّا ولي كه عقل بكويش گزر نكرد
  كس در كمان ابرويش از دور ننگريست
  تا پيش تير غمزة او جان سپر نكرد

   اوجان را چه قدر بود كه كردم فداي
  سهل است اگر نگاه در آن مختصر نكرد
  گر من در آب ديده فتادم غريب نيست
  پروانه را چه شد كه ز آتش حذر نكرد

   خبر نكردشدگان را دلبر برفت و دل
  ياد حريف شهر و رفيق سفر نكرد
  گفتم مگر بگريه دلش مهربان كنم
  در سنگ خاره قطرة باران اثر نكرد
  من ايستاده تا كنمش جان فدا چو شمع
  او خود گزر بمن چو نسيم سحر نكرد
  يا بخت من طريق محبت فروگذاشت
  يا او به شاهراه حقيقت گزر نكرد

   منهر كس كه ديد روي تو بوسيد چشم
  نظر نكرد كاري كه كرد ديدة من بي

  در حيرتم كه بهر چه شد همدم رقيب
  خرمهره هيچكس چو قرين گهر نكرد
  كلك زبان بريدة حافظ در انجمن
  با كس نگفت راز تو تا ترك سر نكرد
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  جان عماد دل شده آمد به لب و ليك
رد نك بدر  ش  ال وص وز اميد  هن ل  ز د   ا
 ›١١‹   

  حافظ  عماد
  مه با فروغ رويش نوري چنان ندارد
  گل تازه است او هم با رويش آن ندارد

  آب ديدة من بستان عارض او بي
  ندارد باغ خوش است ليكن آب روان

  طراوت باشد بهار رويش پيوسته با
  كان بوستان رنگين بيم خزان ندارد

  خرد بجاني يك بوسه از لب او دل مي
  دهد بصد جان نرخ گران ندارد ور مي

  پيوسته آب حيوان زد الف جان فزايي
  لعل روح بخشش امروز جان ندارد  با

  من باري از دهانش وقتي نشان نديدم
  يا من بصر نداردم يا او دهان ندارد
  اكنون كه راز ما شد در عشق آشكارا
  باشد كه روي زيبا از ما نهان ندارد

   جوانيصحبت جوانان شد پير در بي
  آنكس كه راي پيرش بخت جوان ندارد

  دل در بوستان معني طبع عماد بي
  خوش طوطي است ليكن شكرستان ندارد

  جمال جانان ميل جهان ندارد جان بي
  هر كس كه اين ندارد حقا كه آن ندارد
  آن را كه خواندي استاد گر بنگري به تحقيق
  صنعت گريست اما طبع روان ندارد
  هر شبنمي درين ره صد موج آتشين است
  دردا كه اين معما شرح و بيان ندارد

  دادن دست  سرمنزل قناعت نتوان ز
  اي ساربان فروكش كاين ره كران ندارد

  خواندت به عشرت چنگ خميده قامت مي
   هيچت زيان نداردبشنو كه پند پيران

  يا هيچكس نشاني زان دلستان نديدم
  ندارد ندارم يا او نشان  يا من خبر

  احوال گنج قارون كايام داد بر باد
  در گوش گل فرو خوان تا زر نهان ندارد
  اي دل طريق رندي از محتسب بياموز
  مست است و در حق او كس اين گمان ندارد
  كس در جهان ندارد يك بندة چو حافظ

  ا كه چون تو شاهي كس در جهان نداردزير
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 ›١٢‹   
  حافظ  عماد

  ١تو منعمي ز گدايان نظر دريغ مدار
  مدار كشتنم دريغ تو ابر رحمت ز

  مخلصان حقيقي ترددي بزنان  ز
  كس دريغ ندارد تو هم دريغ مدار
  قدم بپرسش اين خسته رنجه گر نكني

  مدار نوازشي بزبان قلم دريغ
  ينوشتة كه به شادي رسانمت روز

  ز شاديم چه كشايد تو غم دريغ مدار
  نشانة ز تو بايد كه خستگان ببرند
  اگر شفا نفرستي الم دريغ مدار

  كرده  تو خضر وقتي و من راه كعبه گم
  ز ره فتاده نشان حرم دريغ مدار

  سعي شود بي جمال كعبه ميسر نمي
  مدار رود آخر قدم دريغ نمي  بسر

  كنم تو نقد قلب روان گفتة كه صرف
   مدار در مقام نيازي درم دريغچود

  گفت مرد و با لبت مي عماد پيش تو مي
  مدار  كه اي مسيح دم از كشته دم دريغ

  مدار منزل جانان گزر دريغ صبا ز
  مدار عاشق مسكين خبر دريغ وزو به

  بشكر آن كه شفگتي به كام دل اي گل
  مدار نسيم وصل ز مرغ سحر دريغ

  چشمة قندست لعل نوشينتكنون كه 
  سخن بگوي و ز طوطي شكر دريغ مدار
  جهان و هرچه درو هست سهل و مختصر است
  ز اهل معرفت اين مختصر دريغ مدار

  برد شاعر مكارم تو به آفاق مي
  مدار ازو وظيفة زاد سفر دريغ

  كني سخن اينست چو ذكر خير طلب مي
  كه در بهاي سخن سيم و زر دريغ مدار

  د حال به شود حافظغبار غم برو
ر هگذر دريغ مدا ازين ر ه    تو آب ديد

  

                                                
  .اختالف قافيه دارد اما رديف و بحر يكسان است اين غزل -1
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 ›١٣‹   
  حافظ  عماد

  ساقي از باده گزيدة خاص
  قدحي ده باهل صحبت خاص

  پخته هيچ كس ندهد جز مي
  زاهد خام را ز غصّه خالص

  از طعنة زند بر منبلبل 
  چه غم القاس اليحب القاس
  باده در جام و عود در مجمر
  چنگ بر ساز و شاهدان رقّاص

  خواران  گر بريزند خون مي
  نه ديت بر كسي بود نه قصاص

  اش قبول عوام صورت و معني
  ظاهر و باطنش پسند خواص
  باغي از حسن و برگي از اخالق
  خرمن از طاعت و جوي اخالص

   و دامنم ساحلام بحر ديده
  اشك لؤلؤ و مردمك غواص
  در كمند بال بساز عماد
  چه كريزي چو الت حين مناص

  از رقيب دلم نيافت خالص
  مثل القاس اليحب القاس
  محتسب خم شكست و بنده سرش
  سن بالسن و الجروح قصاص
  همچو عيسيست جام مي كه مدام

  كند بخواص مرده را زنده مي
  مطرب من رهي بزن كه به چرخ

  وش شود رقّاص مشتري زهره
  آرد  گوهر از بحر كي برون

  كند غواص ترك سر تا نمي
  حافظ از دل ز مصحف رخ دوست
الص ورة اخ و س حمد  ال   خواند 

 ›١٤‹   
  حافظ  عماد

  اي كه خون عاشقان كردي سبيل
  زت رحمي نيامد بر قتيلهرگ

  اي رخت چون خلد و لعلت سلسبيل
  سلسبيلت كرده جان و دل سبيل
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  هر كجا باشد عزيزي در جهان
  بر سر كوي غمت گردد ذليل
  گر كني رحلت دمي از پيش چشم
  از تن من جان كند عزم رحيل
  دوستانت را غم دوزخ نماند
  از جمالت صبر ما نبود جميل
  تا نهي رخ بر رخ سيمين بري
  زر ببايد ريخت هم باالي فيل
  كي دهد يارب لب رضوان ما

  گان را شربتي از سلسبيلتشن
  اي صبا بويي ز انفاسش بيار
  تا شفا يابند جانهاي عليل
  گر طبيب آيد ببالين عماد

ه د ي د خ  ر س ب  ل آ ي ل د د  ش ا ب ش    ا

  سبزپوشان خطت بر گرد لب
  همچو مورانند گرد سلسبيل
  يارب اين آتش كه در جان منست

  ي بر خليلسرد كن زان سان كه كرد
  يابم مجال اي دوستان من نمي

  زانكه او دارد جمال بس جميل
  پاي ما لنگست و منزل چون بهشت
  دست ما كوتاه و خرما بر نخيل
  ناوك چشم تو در هر گوشة
  همچو من افتاه دارد صد قتيل
  حافظ از سر پنجة عشق نگار
  همچو مور افتاده شد در پاي پيل

 ›١٥‹   
  حامظ  عماد

  دلم از درد تو روزي كند جان تسليم
  نرود از سر كوي تو بجنات نعيم
  ما در ديده بروي همه عالم بستيم
  كه خيال رخ زيباي تو آنجاست مقيم
  گر كسي از دگران خوف و رجايي دارد
  ما نداريم بغير از تو نه اميد نه بيم
  گشتة فاش به بد عهدي و شوخي ليكن
  تو نه آني كه فراموش كني عهد قديم

  فتوي پير مغان دارم و عهديست قديم
  كه حرام است مي آن را كه نه يارست و نديم
  چاك خواهم زدن اين دلق ريايي چه كنم

  را صحبت ناجنس عذابيست اليمروح 
  تا مگر جرعه فشاند لب جانان بر من

  ام بر در ميخانه مقيم سالها زان شده
  مگرش صحبت ديرين من از ياد برفت
  اي نسيم سحري ياد دهش عهد قديم
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  كنان برخيزد مرده از خاك لحد رقص
  كه به قبرش گزرد از سر كوي تو نسيم
  چشم بيمار تو چونست كه مستست مدام
  ساقيا به خدا پيش مده مي به سقيم
  هر كه برطرف دهن خال تو بيند گويد
  به غلط نقطة افتاد مگر بر سر ميم

  سدشگر گزند الف خريداري لعلت ر
  هركه بر روي چو زرگر درون اشك چون سيم

  آيد روز وصل از تو بخيلي عجبم مي
  كه سماحت متوقع بود از طبع كريم
  بزكاتي برسي ناگه ازين خانه عماد
  سايلي همچو تو محروم كه راند ز حريم

  غنچه گو تنگدل از كار فروبسته مباش
  كز دم صبح مدديابي و انفاس نسيم
  بعد صد سال اگر بر سر خاكم گزري

  كنان عظم رميم رآرد ز گلم رقصسر ب
  فكر بهبود خود اي دل ز در ديگر كن
  درد عاشق نشود به ز مداواي حكيم
  گوهري معرفت اندوز كه با خود ببري
  كه نصيب دگرانست نصاب زر و سيم
  دلبر از ما بصد اميد گرفت اول دل
  ظاهرا عهد فرامش نكند خلق كريم
  حافظ ار سيم و زرت نيست برو شاكر باش

   به از دولت لطف سخن و طبع كريمچه
 ›١٦‹   

  حامظ  عماد
  كن  بيا و كلبة ما را شبي منور

  ميان مجلس ما همچو شمع سر بر كن
  نشين دالن گوشه بياد خلوت صاحب

  كن  ببوي طرة عنبرفشان معنبر
  تنم چو خاك شود بر مزار من بگزر

  كن  مشام جانم از انفاس خود معطر
  ز تلخ عيشي شوريدگان ترش چه شوي
  بخند و دامن عشاق پر ز شكر كن
  ترا كه گفت كه بر پردهاي ديدة ما

  كن  خيال صورت زيباي خود مصور

  ز در درآ و شبستان ما منور كن
  دماغ مجلس روحانيان معطر كن

  ام دل و جان ابرو جانان سپردهبچشم و 
  كن  بيا بيا و تماشاي طاق و منظر

  مستان ده لب پياله ببوس آنگهي به
  كن  به اين لطيفه دماغ خرد معطر

  طمع به نقد وصال تو حد ما نبود
  كن  حوالتيم بدان لعل همچو شكر

  چو شاهدان چمن زير دست حسن تواند
  كرشمه بر سمن و ناز بر صنوبر كن
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  بگوش جان من آمد نداي اهل بصر
  بين ز خاك اين در كن هانكه توتياي ج

  شنودم از در و ديوار كوي او صد بار
  كه خاك راه شو اينجا و خاك بر سر كن
  بيار اشك و بنه روي بر زمين نياز
  بساط مجلس او پر ز گوهر و زر كن
  عماد وصف دهانش چو در ميان آري
  حديث قند لبش هر نفس مكرر كن

  فشاند نور ان نميستارة شب هجر
  كن  ببام قصر برآ و چراغ مه بر

  حجاب ديدة ادراك شد شعاع جمال
  كن  بيا و خرگة خورشيد را منور

  پس از مالزمت عيش و عشق مه رويان
  كن  ز كارها كه كني شعر حافظ از بر
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