
 

 

های عفت کالم  ها و زمینه ضرورت
 های دینی ط اجتماعی از نگاه آموزهدر رواب

 *اعرمنوری

 مقدمه

تاارین راه ارتباااطی اساات. از ایاان رو  ها،  فااتن و شاانیدن مهم در زنااد ی اجتماااعی انسااان
شود. نوع ارتباط، احساساات و  مالحظات بسیاری در نوع  فتار و ادبیات سخن  فتن مطرح می

هاا تاأ یر  ها، از کلماات و ناوع ادای آن انعواطف، اعتقادات و نیز نوع برخورد و تعامل میان انس
پذیرد. به همین دلیل کیفیت سخن  فتن و محتوای آن، نشانه عقل و شعور و سطح فرهنگ و  می

عفا ، موضوعی کلی است که ، نوع بینش و نگرش انسان به زند ی است. در سبک زند ی دینی
به عنوان پایه و شناسنامه عفات در ها و ابعاد آن، عفت در  فتار است که ترین شاخه یکی از مهم

شود؛ زیرا زباان، ابازاری کارآماد بارای اباراز درون و شخصایت  رفتار و اندیشه نیز محسوب می
هاست. متأسفانه یکی از معضالت جامعه اماروزی، دوری از عفات کاالم در محااورات  انسان

ضاوری پار رناگ ویژه قشر نوجوان و کسانی است که در فضای مجاازی ح توسط برخی افراد به
سازان جامعه هستند، این مسائله باه تادریج باه درون  فتارهاای  دارند. از آنجا که این نسل آینده

هاا نیاز راه یافتاه ها در فضای مجازی و دیگر نوشته عادی میان افراد و چه بسا در مکتوبات و پیام
به این بحاث اماری  شوند؛ از این رو پرداختن است و به طور متداول و امری معمول استفاده می

 ضروری است. 

 شناسی واژه
آمده است. در  1و به معنای خودداری از قبیح و آنچه که حالل نیست،« عفف»عفت از ماده 
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معنای اصطالحی نیز عفت کالم عبارت است از پیراساتن کاالم از آنچاه کاه در عقال و شارع، 
به معناای خویشاتنداری در  ممنوع است و برای زبان و کالم آفت شمرده شده است. به عبارتی،

 استفاده از الفاظ و کالم ناشایست است.
قرآن کریم در دستوری صریح مردم را به  فتار نیکو با یکدیگر امار، و باه طاور عاام از هماه 

اِس ُحسنا  »کند   ناهان زبانی نهی می با مردم به نیکویی سخن بگویید. در تفاسایر  1؛َو قوُلوا ِللنَّ
اماام  2داناد. ار نیکو را نه فقط برای مسلمانان، بلکه برای همه مردم الزم میآمده است که آیه  فت

ِهمُِحسنًاُِموِمِنِهمَِوُِمَخاِلِفهم»فرموده است   حسن عسکری اِسُِکلِّ باا هماه ماردم،  3؛ُقوُلواِِللن 
 «.مؤمن یا مخالف، نیکو سخن بگویید

 مصادیق عفت کالم
ا دیگران، در ابتادا بایاد ساخنان عااری از اماور برای داشتن عفت کالم و سخن نیکو  فتن ب

دشانام دادن، لعان، »نکوهیده در شرع و اخالق باشند. برخی از این امور  نکوهیده عبارتناد از  
غیبت و تهمت، استفاده از کلمات زشت و رکیک، تحقیر، اهانت، به زبان آوردن  ناه،  فتگاوی 

هاا  یک از این موارد با توجه به  ساترد ی آنالبته بحث و بررسی هر «. غیرضروری با نامحرمان
طلبد، اما با توجه به اینکه در این بحث بیشتر به دنبال عوامل پااک و منازه  ای را می مجال  سترده

 شود.  ها اشاره می ها هستیم؛ به اختصار به برخی از آن بودن کالم از آن
شنام اسات کاه ناه شایساته کند، د اموری که سخن را از نیکویی و اعتدال خارج مییکی از 

سخن و نه شایسته سخنگوست. خداوند در قرآن کریم از دشنام دادن باه کفاار نیاز نهای نماوده 
یر علم  »است   َْ وا الله عدوا  ب ذیَن َیدعوَن ِمن دوِن الله فَیُسبَّ وا الَّ کسانی را که غیر خادا  4؛َو الَتُسبَّ

 «.و نادانی خدا را دشنام خواهند داد ، دشنام ندهید که آنان هم از روی دشمنیخوانند را می
در این شعر زیبای فارسی به معنایی از آیه اشاره شده است که عواقب دشنام ابتدا کام  وینده 

 کند؛ زیرا به طور معمول اولین واکنش مخاطب، مقابله به مثل خواهد بود  را تلخ می
تلـخ،ناتردــهامدک ام،مستم راکام



،اول،ک امک ـتوـ ـهرادمی  5تلـخکـام 
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غیبت و تهمت هم از  ناهان زبانی هستند که در قرآن کریم به صراحت از مؤمناان خواساته 
شده است در  فتگوهای خود به دلیل عواقب اجتماعی منفی از آن پرهیز کنناد. رعایات عفات 

تااری ترین مصادی  عفت کالم است. قرآن کاریم در ادب  ف کالم در امور جنسی، یکی از مهم
کناد و باا  پوشی را لحاظ میخاصی، از استفاده از الفاظ در مباحث  ونا ون، به نوعی حیا و پرده

پرد ی و به کار بردن الفاظ صاریح و قبایح اجتنااب کارده اسات. اماام  استفاده از کنایات، از بی
ساءَ »در تفسیر عبارت  صادق ماوده آن را به آمیازش جنسای تفسایر کارده و فر 1«الَمسُتُم النَّ
تر»است   ِالسِّ ُِیِهبُّ ِاللَهَِسِتير  «. های باعفت را دوسات دارد خداوند عفیف است و انسان 2؛لكن 

این روش قرآن کریم، نوعی الگودهی به مؤمنان است که باید حیا و متانات را در  فتاار رعایات 
اَکَِوَِماُِیسَتهَجُنِِمَنِالَكهم»در روایتی نیز آمده است   کنند.  «. فتار زشت و قبیح بپرهیزاز  3؛ِای 

 وید  در کوفه به یکی از بانوان درس قرائات  به نام ابوبصیر می باقریکی از شا ردان امام 
دادم. روزی در موردی با او شوخی کردم )که برخال  حریم عفات باود(.  آیات قرآن آموزش می

کسای کاه در   »رسیدم. حضرت به من فرماود پس از  ذشت مدتی در مدینه به محضر امام
«. خلوت  ناه کند، خداوند نظر لطفش را از او بر رداند. این چه سخنی بود که به آن زن  فتای؟

ایان  4«.مراقب باش تکرار نکنی»فرمود   از شدت شرم سر در  ریبان بردم و توبه کردم. امام
د. حتی  در کن  ویی و  فتار خال  عفت دعوت می حکایت نیز به عفت زبان و کنترل آن از هرزه

 فتگوهای روزانه در محیط کار یا آموزش یا مجالس دیگر نیاز بایاد مرزهاای عفاا  در  فتاار 
 . شناخته و در حفظ آن کوشش شود

ه در کامرجع وقت جهاان تشایع، در آن زماانی  الله العظمی آقای بروجردی حضرت آیت
نند و به افراد تندی کنترل نکه ا ر خشم و عصبانیت خود را کردند کشهرستان بروجرد بودند، نذر 
 نمایند، یک سال روزه بگیرند.

آن شاا رد مطالاب  اینکاهی از شا ردان خود، به خااطر کیک روز، هنگام مباحثه علمی با ی
 فت، طاقت نیاوردند و نسبت به او تندی نمودند. در  ارتباط با موضوع بحث می غیرمنطقی و بی

 5نند.ک. بعد، یک سال روزه  رفتند تا نذر خود را ادا سته شدکه نذر آقای بروجردی شکبود  اینجا
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 عوامل ایجاد و گسترش عفت کالم در جامعه انسانی
 . توجه به مسائل عقیدتی 1

شاک کسای کاه  بینی اوسات. بی نوع رفتار و کردار آدمی، برآیند و نتیجه عقیده و نوع جهاان
و بردباری، از اصول اعتقادی اوست؛ احترام به دیگران، رعایت حریم میان زن و مرد و نیز تواضع 

 در زبان نیز به آن پایبند است. 
ـاســت حــالمــتكلمامکالمــ پی



1امکومه مازیروزتراودکـهدراوسـت 


ها و نیز ناوع تعامال باا  بنابراین قبل از آموزش الفاظ و کلمات و توجه به بار مثبت و منفی آن
مقید به فضایل اخالقی و دوری از رذایل باشد. در سایره دیگران، ابتدا فرد باید از لحاظ اعتقادی 

شادند، رو مای آمده است هنگامی که با توهین و الفاظ زشت برخی افاراد روباه معصومین
 شد.  ها بود که در رفتارشان نیز متجلی می کردند؛ زیرا کرامت درونی آن هر ز مقابله به مثل نمی

ین است که در نظام آموزشی مباحاث عقیادتی ماورد بنابراین  ام اول برای اصالح رفتارها، ا
عنایت ویژه قرار بگیرد و هر ز این مسئولیت به تنهایی بر عهده خانواده و یا تنها یک مقطع خاص 

 تحصیلی نیست.
 کند   االسالم سید مهدی امام جمارانی نقل می حجت

یک نفر ارادت فوق  برایم  فت که من از میان شما روحانیون فقط بهها  یک نفر از کمونیست
العاده دارم آن هم آقای دستغیب شیرازی است، پرسایدم چارا؟  فات  در زنادان انفارادی روی 

شب بود نا هان درب زندان باز شاد های  سکوی مخصوص استراحت زندان خوابیده بودم، نیمه
اماه بسار وارد سّید پیر مردی کوتاه قِد الغر اندامی را وارد کردند من سر را باال کردم دیدم یک عم

شد سرم را زیر لحا  کرده دوباره خوابیدم نزدیک طلوع آفتاب بود حّس کردم دستی به آرامی مرا 
دهد، چشم باز کردم سید پیر مرد سالم کرد و بازبانی خوش  فت  آقای  عزیز نمازتان  می نوازش

م. آن ممکن است قضا شود. من با تندی و پرخاش  فتم مان یاک کمونیساتم نمااز نمای خاوان
خواهم که شما را بد خاواب کاردم مارا عفاو  می بزر وار فرمود  پس خیلی ببخشید من معذرت

کنید. من دوباره خوابیدم پس از بیدار شدن مجددًا از من عذر خواهی کارد و مان از آن تنادی و 
پرخاشی که کرده بودم پشیمان شدم، عرض کردم آقا مانعی ندارد حاال چون شما پیر مرد هستید 

نشینم؛ ایشان نپذیرفت و فرمود نه شما سابقه دار هستید  می ریف بیاورید روی سکو من پایینتش
و قبل از من زندانی شده اید و زحمت بیشتری متحمل شده اید ح  شماسات کاه آنجاا بمانیاد 
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خالصه جای بهتر را قبول نکرد مدتی که با هم در یک سلول بودیم من شایفته اخاالق ایان مارد 
 1خاصی به ایشان پیدا کرده ام. شدم و ارادت

 . گسترش اصل حیا2

رعایت حیا و عفت به عنوان رکن محکم در سالمت اجتماعی، همواره مورد تأکید دین باوده 
شود؛ چه بسا رعایات حیاا در  فتاار باه  است که محدوده آن افزون بر رفتار، شامل  فتار نیز می
پیشگیری کند. در قرآن کریم خطاب باه  نوعی از برخی مشکالت و معضالت رفتاری مرتبط نیز

ذی ِفی َقلِبِه َمَر »آمده  است   2زنان پیامبر   3«.َو الَتخَضعَن ِبالَقوِل َفَیطَمع الَّ

، نازک نمودن صدا توسط زنان است؛ به طوری که باعث جلب توجاه «الَتخَضعَن »منظور از 
کناد کاه  ه به زنان سفارش میبرای مردان باشد. منظور از مرض قلب، ضعف ایمان است. این آی

هنگام سخن  فتن با نامحرمان، به شکل جدی و معمولی سخن بگویناد و از طناازی و برخای 
شود شنونده به فکر  ناه بیفتد، خودداری کنناد. ایان دساتور، یکای از  حاالت صدا که باعث می

، اصول تربیات اساالمی و حاریم میاان زن و مارد اسات کاه الزم اسات در مجاالس مهماانی
عواقب ناخوشایندی به دنباال  ،توجهی به آن برخوردهای اداری و کاری و... رعایت شود؛ زیرا بی

خواهد داشت و افراد جامعه را به انحرا  خواهد کشاند. حتی در جامعه نبوی نیز ممکان اسات 
 ایمانی باشند که با این سبک برخورد به طمع و  ناه بیفتند. افراد سست

 کالم عفت نکردن رعایت  پیامد. اندیشیدن در 3

در زند ی فردی و اجتماعی آ اهی ندارند.  اه قبیح متأسفانه بسیاری از مردم، از نتایج کالم  
استفاده از کلمات مستهجن هر چند به شوخی، تصاویر ناخوشاایندی از فارد باه دیگاران ارائاه 

باشد؛ زیارا بسایاری از  ساز سوماستفاده از فرد به وسیله بیماردالن دهد که ممکن است زمینه می
 اهی نیز استفاده از ادبیاتی کاه حااوی «. تراود که در اوستبرون از کوزه همان »مردم معتقدند 

به مثال، اخاتال  و برخوردهاای فیزیکای  تواند باعث مقابله توهین و دشنام یا تحقیر باشد، می
عات اسات و افاراد در یار ها، درباره همین موضاو های قضایی در داد اهشود. بسیاری از پرونده

شوند؛ در حالی که  افزون بر اتال  وقت، از نظر سالمت روان و مسائل  اقتصادی نیز متضرر می
                                                            

1. https://www.hawzahnews.com/news/37179 

شود. ساید محمدحساین است، اما به آنها اختصاص ندارد و شامل همه زنان می . آیه خطاب به همسران پیامبر2
 .309، ص 16، ج المعزان فی تفسعر القرآنطباطبایی، 

 .32. احزاب  3
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 تواند از بسیاری از این مشکالت پیشگیری کند. پاکیز ی  فتار می

 . تربیت خانوادگی 4

رت عفت در کالم ترین کانون تربیتی است که به عنوان نقطه آغازین مها خانواده، اولین و مهم
-رود؛ زیرا فرزندان در تقلید از رفتار و  فتار والدین مانند آینه عمال مای فرزندان نیز به شمار می

کنند. کودکی که در خانواده به شاکل صاحیح باا سابک زناد ی دینای و روش تسالیم در برابار 
. ا ار چاه تر خواهاد باود دستورات شرع پرورش یابد، در کنترل رفتار و  فتاار خاود نیاز موفا 

های نامناسب از همساالن در میان اقوام، همسایگان و جمع دوستان از متغیرهای دخیل و  آموخته
باید توجه داشته باشند که ادب پس هستند. و مؤّ رتری  تراناخواسته هستند، اما والدین الگوی توان

یت در  فتاری کودکان، زینت و نمای وضعیت فرهنگی خانواده است و تسااهل و عادم حساسا
هاا کاه  ااه موجباات  ویژه در آغاز زبان  شاودن آن کار یری واژ ان نامناسب توسط کودکان به به

تواناد شاروع تلخای بارای اساتفاده از واژ اان و لحان  شاود، می خنده و سر رمی جمع نیز می
 ها باشد. نامناسب برای فرزندان در  فتار آینده آن

 . تمرین و مراقبه5

ساازی سابک  فتااری  عادی  ا ناخواسته به دالیل مختلف، از جملاه اهی افرادی خواسته ی 
ای ندارند، اماا ایان امار مسائولیت نامناسب در خانواده یا محیط اطرا ، کالم عفیف و مؤدبانه

برد. در قرآن کریم افارادی کاه باه تقلیاد و  ها را در تربیت نفس و کنترل زبان از بین نمی فردی آن
اند. قارآن در بیاان  مانند، نکوهش و مذمت شده عمل زشتی باقی میپیروی از  ذشتگان خود بر 

اا أَطعناا سااَدَتنا و »آمیز کفار از مواجهه با عذاب الهی فرموده است   قول ندامت نا إنَّ َو قالوا َربَّ
بیال ونا السَّ  ویند پرورد ارا ما از سران و بزر ان خود اطاعت کردیم و ماا را  و می 1؛ُکبراءنا فأضلَّ

این استدالل که این نوع محاوره در جامعه یا فضای مجازی یاا جماع دوساتان «. اختند مراه س
ها هستیم و بر ا ر عادت یا یکرنگی با جماعات  و... پذیرفته شده است و ما نیز فردی از جمع آن

 کنیم، قابل پذیرش نیست. رفتار می
ـــرا ـــرَم ـــاددادَم ـــری ـــازی تقلیـک



2ایدوصـــلع ــتیــراـــنتقلیـــیــاد 


فرد مبتال باید پس از تصمیم برای اصالح رفتار، تمرین مراقبت از زبان را انجام دهاد. بارای 
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مثال از فاصله زمانی کوتاه مانند یک روز و یک هفته آغاز کند و با خود تصمیم بگیرد که در طای 
د. هاا تساری دها کم آن را در همه حاالت و زمان یک روز مراقبت زبانی داشته باشد؛ سپس کم

کنم  پرورد ارا با تو عهد مای  »دارد عرضه میصحیفه سجادیه  31در دعای  العابدین امام زین
اسات، نکوهیاده  کنم که به سراغ آنچه در نزد تاو پسندی، بازنگردم و تضمین می که به آنچه نمی

 «. بندم که از همه  ناهانت دوری  زینم نروم و پیمان می
ورت عام در مورد همه  ناهان است، اماا  ناهاان زباانی به ص البته این سخن امام سجاد

-فرموده  اند. امیرمؤمنانبیشتر به مراقبه و تمرین نیازمند هستند و به طور خاص سفارش شده

ج َِمهيمنًاِعل َِنفِسه،ُِمراِقبًاِقلَبهِحافظًاِِلَساَنُهِ»است   سزاوار است انساان  1؛َینَبغ ِأنَِیكوَنِالر 
 «.و همواره مراقب قلب خود و نگاهدار زبانش باشدبر خود مسلط باشد 

 ها، مراکز آموزش و پرورش با مخاطب خاص های ویژه در رسانه . آموزش6

جامعه اسات. آماوزش اخالق ها، باال بردن سطح فرهنگ و  ترین وظایف رسانه یکی از مهم
انواده، دوساتان، هاای خا اخالق اجتماعی و نوع تعامل و رفتار افراد جامعه باا یکادیگر در  روه

تااوان منکاار ایاان  هااای آموزشاای، اداری و... نیااز بخااش مهماای از آن اساات. هر ااز نمی محیط
های  ها یاا برناماه ها در سطح  جامعه شد. با نگاهی به برخای از ساریال تأ یر ذاری وسیع رسانه

ونی را شود، به راحتی ایان تاأ یر و د ر ا کننده که مختص کودکان یا بزر ساالن ساخته می سر رم
ساز درباره الفااظ و ناوع ساخن  فاتن، رابطاه والادین یاا  توان مشاهده کرد. اشخاص برنامه می

دوستان و حتی در نامگذاری نوزادان تازه متولد شده، مؤ ر هستند. بنابراین در حرکات باه ساوی 
هاای ویژه برناماه ها نقش مهمای دارناد؛ باه کمال و  سترش فرهنگ مطلوب دینی و ملی، رسانه

های خااص تولیاد و پخاش  های ترکیبای کاه در مناسابت ها یاا برناماه کننده مانند سریال ر رمس
 شوند.  می

ترین عوامل رواج برخی الفاظ نامأنوس و  اه حتی دور از ادب و نوع ارتباطاات  یکی از مهم
یاا هاای تلویزیاونی کالمی نامناسب میان اعضای خانواده یا روابط زنان و مردان نامحرم، برنامه

یابند. بنابراین اولین  ام حضور و فعالیت افاراد  مجازی  سترش می هایی است که در فضای داده
سازی در این زمینه است. به عنوان مثال ا ر کودکان ما هار روز  سازان با اعتقاد به فرهنگ و برنامه

فااظ نامناساب ای بنشینند که بازیگران آن به طناز یاا داساتان، از ال یک ساعت به تماشای برنامه
استفاده و به یکدیگر پرخاش کنند، ما باید در انتظار نسلی با همین خصوصیات باشیم؛ در حالی 
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

رو نباشند و  با اصول عفت کالم و روش صحیح سخن  فتن آشانا  ها با این موارد روبه که ا ر آن
 شوند، این امر به صورت یک فرهنگ  سترش خواهد یافت.

یـ ــرنـــاـیکــهتــرایــاالکشــ


دازکـــهامیــاالرســـیـآزنـــامــی 


 ـــرنــــاـیکـــهتـــراحـــر آورد


ــردمَدَرَد   ــهاوم ــیدازک ــ ترت 1یان


 الگوی گفتاری انبیا
های انبیا در تبلیغ و تبیین معار  الهی، داشتن  فتاری نیکو و زبانی  ترین ویژ ی یکی از مهم

شرمی  ود. هر چه کافران بر ناسزا ویی و بینرم در مواجهه با مردم و حتی با مخالفان و معاندین ب
 ماردناد. خداوناد در  افزودند، آنان نیز بیشتر بر عفت کالم و ادب  فتارشان همت می خود می

و به سوی قوم عااد، برادرشاان هاود را فرساتادیم و بعاد از »فرماید   می داستان حضرت هود
بینیم و از دروغگویان  خردی می سفاهت و بیدعوت او، سران کافر قوم او  فتند  ما قطعًا تو را در 

ای از ساوی   ونه سفاهتی در من نیسات و مان، فرساتاده شماریم. هود در پاسخ  فت  هیچ می
 ویا اولین وظیفه پیامبران در برخورد با کفار و منکران خادا، زباان نارم و دوری از  2«.پرورد ارم

دهد حتای در مقابال  دستور می وسیتوهین و بدزبانی است تا آنجا که خداوند به حضرت م
ای از  در استفاده و تأ یرپذیری از هر رساانه 3سخن بگوید.« لین»فرعون نیز با سخنان نرم و قول 

لاِطُقِ»توان الگو  رفت   این حدیث شریف، می َِکلاَنِالنَّ ِطلُقِیَِِإن  ِِِن  ِللِِِلَسلاِنَِِِعلن  َِعَبلَدَِِِسِيِإب  َفَقلد 
لِِ  4« سيِإب 

 مجازی رعایت ادب در فضای

ها به لحااظ شاناخت و آشانایی باا ادیاان و  در عصر ارتباطات ُبعد مسافت و تفاوت فرهنگ
مجاازی،  شاود کاه در فضاای معناست. متأسفانه بسیار دیده میمناسبات اجتماعی جوامع، بی

شود؛ در حالی که ما به عناوان مسالمان ماوظفیم زینات و  ها و ادب  فتاری رعایت نمی حرمت
اسالم باشیم. نوع عملکرد و شیوه تعامل ما در فضای مجازی در ارتباط با جهاان و حافظ آبروی 

 حسن استفاده از آن، مانند ابزاری کارآمد در شناخت اسالم و فرهنگ غالب سرزمینی ماست.
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هاای  استفاده از الفاظ زشت و غیراخالقی که بر ا ر تقلیاد کورکوراناه و سسات شادن ارزش
در ایان فضااها رواج یافتاه اسات و  ااه تنهاا باا هاد  تفاریح و  اخالقی و معنوی در جامعاه

ناپذیری به دید اه مردم جامعه و جهاان باه پیاروان  های جبران شود، ضربه  ذرانی انجام می وقت
ِ»به یکی از شیعیان فرماود   کند. امام صادق مکتب اسالم وارد می َهَسلَنِِِِإنَّ ِِِال  ِِِِملن  َحلٍدُِِِکل ِّ

َ
أ

ِ ُهَِِِحَسن  َكَِِِوِِإنَّ اِِِمن  َسُنِِلَمَكاِنَكِِمنَّ ح 
َ
َبحِأ ق 

َ
َكِأ ُهِِمن  َِوِِإنَّ َحٍدَِقِبيح 

َ
ِأ ُِک ِّ َقِبيَحِِمن  ِال  اعمال نیک از  1؛َِوِِإنَّ

همه افراد نیکوست، ولی از تو نیکوتر است؛ چون با ما نسبت داری )شیعه ما هستی( و کارهاای 
 «.تر است زشت از همه زشت است، ولی از تو زشت

دهنده ایان اسات کاه  مان و نشاان ان و کالم ما، اولین شناسنامه ما در شناخت خود و آیینزب
کناده  ها می کنیم. آیا باعث رنجش و ناراحتی آن چگونه با مردم تعامل می شویم یا با کالم نرم و آ

در روایت دیگری از شایعیان چناین  صادقها هستیم. امام  از ادب، باعث شادی و جذب آن
اِسُِحسنًاَِوِاحِفظواَِالِسلَنتُكمَِوِ»کند   می درخواست یَنًاَِوَِلَتكوُنواَِعليناَِشينًاِقولواِللن  کوُنواَِلناِز

واَِعِنِالفضوِلِوُِقبِحِالَقول زینت ما باشید، نه باعث مالمت و سارزنش ماا. باا ماردم نیکاو  2؛کف 
 «.اریدروی و زشتگویی بازد سخن بگویید و زبانتان را حفظ کنید و از زیاده
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