
   !!خيشَرم الْشِ
 

 در اشغال دولت غاصب ی عقبه که شانزده سالجيدر دهانه خل( مصر ی شهر ساحلنيها بود که هر وقت نام ا سال
 دهد ی شهادت میخي شی شرمی؟ از ب! چهیعني" خيشرم الش "کردم؛ ی از خود سؤال مدم،يشن ی میاسيرا از اخبار س)  بودلياسرائ

 وکلمه برند ی است به کار میدر زبان فارس" شرم"را که معادل " اءيح" البته اعراب کلمه ؟ !وخي شی از ضرورت شرم برااي
 .شود ی گفته ماي قسمت گود دراي ج،ي به خلیشرم در زبان عرب

  
 نماز جمعه وحدت یها  خطبهدني که با شنني تا اانداخت، ی مرا به فکر مشهي همی و عربی دوکلمه فارسني ابياما ترک

  ! کلمات دو زبان انجام شده استني بی مناسببي چه ترکدمي شهرها دیهفته تهران و برخ نيا!! نيآفر
 

اند، به   اندرز دادهی الهی و تقوای دارشتني را به خوگرانيها درس اخالق خوانده و د  که سالیهانيانتظار مردم ازفق
 .اند  و فقاهت نکردهتيوال یندگي و نمابي ارتباط با عوالم غی است که هرگز ادعای از کسانشيمراتب ب

 
: لي از قبی بهتر بدانند وارد کردن اتهاماتدياند با  آشنا شدهی اسالمی قضای فقه و اصول خوانده و با مبانی که عمریکسان
 ی جز در چارچوب شرع و قانون اساسی که مطالباتیبه کسان...  و گانهي منافق، محارب، جاسوس باالرض، یمرتد، مفسد ف
 . داشتاهد در آخرت خویوارض عاقبت سوزندارند چه ع

  
 که خود را در ی رقاص، اراذل و اوباش توسط کسان،یبزغاله، گوساله، دلقک، الک:  همچونی زشتنيبه کار بردن عناو

 :اند دهي شنی القابنيرا از به کاربردن چن" حجرات "ی سوره اخالقدي شداري بسیاند و نه  قرار دادهیني دیمقام مرجع و مفت
 ! استآور رتي حاريبس) َوَلا َتَناَبُزوا ِباْلَأْلَقاِب ِبْئَس اِالْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اْلِإيَماِن..(..

  
) ی دارهي تکیميتو براخالق عظ" (مي خلق عظیانک لعل "یوموصوف به وصف اله" نيرحمة للعالم"را که " احمد"نام 

را با " یجنت"دار کرد؛ و نام  لکهی ملی وحدت و آشتی مشفقان برایها بودن خود و رد کردن تالش"  القلبظيغل" با ديبود نبا
   !نمود" یجهنم"  نزد خالق و خلقش دي دراعدام آنها نبالي تعجی تقاضاو ملت ني راستني خادمی َاشد مجازات برایتقاضا

 
 از کدام آبشخور د،يخوان یملجم م  را بزغاله و گوساله و ابننتاني است، شما که مخالفتيپرچم هدا" یعلم الهد "یمعنا

 که ی؟ حداقل از امام!ديا  را فرا گرفتهیهائ  آموزهني از رسولۖ  و خاندانش چنیا رهي از کدام سنت و سد؟يکن ی متي تبعیتيهدا
 از  دشنام دهندگان اتشيبود، در ح" رضا"او که نامش . دي شرم کنديکن ی مرادي ای افکنه تفرقیها  خطبهنيدرآستان شهرش چن

 . نبودیراض
  

 در مان،يالزمه ا. طلبد ی میشتريو مؤدب بودن ب" مؤمن" که شهره به شعر و ادب است، انتظاریدر شهر" یمانيا"نام 
را در ...  ویرقاص، دلقک، الکل:  به کاربردن القابیمانيدر کدام متن ا.  از دست و زبان مؤمن استگرانيبودن د" امن "ميحر

 ؟!اند مرده شمانيخطبه نماز جمعه از عالئم ا
 

 یکوئي نیها  در لفظ نامی همگکنند، ی مقي تشوی و جنگ داخلی که مردم را به برادر کشیا  جمعهباني که خطني اشگفت
 .گردند ی می تهها ی از ُمَسمزي نی اسامشود، ی مدهي وارونه پوشني اسالم پوست)ع(ی امام علري که به تعبیاما در روزگار. دارند

 
 درباره یاند چند فراز  قرار دادهشي طلبانه خوتي تمامیها تي تولزي را دستاوتشي که والیمام است از همان استهيشا

 :مينقل کن) خيهمان شرم الش (اءيح
  

 کمتر شود اش ی افزون ترشود، شرم و آزرمش کمتر شود و هر که شرمش کمتر گردد، پارسائشيهرکه خطا
 به دوزخ داخل گردد، و هرکس به رديلبش بم و هرکه قردي کمتر گردد، قلبش بماش یو هرکه پارسائ

 .ت احمق اسدي تردی خود مرتکب آنها گردد بی مردم بنگرد و آنها را ناخوش دارد ولیها بيع
 )نهج البالغه٣۴١حکمت (

  
 ی ضوابط ضرورانيدرب) معروف به عهدنامه مالک اشتر( خود یدرمنشور حکومت) ع(ی که امام علیاز جمله ضوابط

 مي آن فرزانه مرد حککوي و تجربه است، چه ناءي هم داشتن شرم و حیکياند،   ذکر کردهیگزاران حکومت کارنشي گزیبرا
  :برند ی را به هالکت مکشور نداشته باشند اءي کارگزاران حکومت اگر شرم و حدانست یم

  
نه (شتازيالم پ صالح، از آنها که در اسیها  و از خانوادهني اهل تجربه و شرم برگزانيکارگزارانت را ازم"

 هستند و یکار تراست، کمتر در طمع  پاکشاني و آبروترند ستهيشا" اخالق" به نانيا. سابقه دارند) یارتجاع
 .نگرند ی به سرانجام کارها مشتريب

  عبدالعلى بازرگان
  ١٣٨٨ ديماه ١٠


