
www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 102ـ  85، صفحه 1391، سال سوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان    

Ma'rifat-i Ākhlaqī, Vol.3. No.4, Fall & Winter 2012-13 

  
  
  
  

  از منظر روایات اسالمی آداب مهمانی
  *حسین اترك

 چكيده
سرشار از روایاتی است که به مسائل مهم اجتمـاعی همچـون آداب مهمـانی     گنجینۀ روایات معصومان

پردازد. مهمانی دادن و به مهمانی رفتن، سبب انس و الفت میان امت اسالمی شده، اتحاد و بـرادري را  می
و دعوت از مهمان شده اسـت.   هاي فراوانی به مهمانی دادندر دین اسالم توصیه رو،کند؛ ازاینایجاد می

اند و هریک وظایفی در قبال دیگـري دارد. برخـی وظـایف    میزبان و مهمان دو طرف این رفتار اجتماعی
چنین بیان شده است: اکرام و استقبال از مهمان، پـذیرایی کـافی و مناسـب از    میزبان، در روایات اسالمی 

مهمان و بدرقه کردن وي. اما وظـایف مهمـان در برابـر    کار گرفتن وي، غذا خوردن با مهمان، پرهیز از به
شده از سوي میزبان، کوتـاه کـردن   میزبان عبارت است از همراه نبردن غیرمدعو، نشستن در جایگاه تعیین

  زمان مهمانی، نگاه داشتن چشم، تجسس نکردن و رازداري مسائل خانوادگی میزبان.
  مان، روایات.ها: آداب مهمانی، وظایف میزبان، مهکلیدواژه
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۸۶     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

  مقدمه
طـورکلی افـراد دیگـر جامعـه     یکی از رفتارهاي اجتماعی، دید و بازدید از خویشاوندان، همسایگان و بـه 

هـاي مختلفـی   نـام دارد. راه » صلۀ رحم«است. این سر زدن و اطالع از احوال همدیگر در اصطالح شرع 
ترین آنها مهمانی دادن و دعـوت کـردن از دوسـتان    براي اجراي این رفتار اجتماعی و صلۀ رحم که رایج

خصـایل نیکـو و ارزشـمند    از نوازي و پذیرایی خوب و شایسته از مهمانان یکـی  و آشنایان است. مهمان
بـزرگ و   هـاي پـاداش مهمـانی دادن دعـوت کـرده و     را بـه  نشپیـروا  شود. اسالمدین اسالم شمرده می

اي الهـی  ورود مهمـان بـه خانـه را هدیـه     اسـت. پیـامبر اکـرم    تعیین کردهنوازي مهمان اي برايارزنده
  :فرموددانست و میمی

رِزقه و یرْتَحلُ بِذُنُوبِ أَهلِ إِذَا أَراد اللَّه بِعبد خَیراً أَهدى لَهم هدیۀً قَالُوا و ما تلْک الْهدیۀُ قَالَ الضَّیف ینْزِلُ بِ
تیـتد اي به سوي آنان مـی هدیه اه خداوند بخواهد خیر و خوبی به جمعیتی برساند،هرگ ؛»الْب سـؤال  . فرس

 شود و هنگام رفتن،مهمان است که با روزي خود وارد می آن هدیه،ند فرمود منظور از هدیه چیست؟ شد
  ).258، ص 16 ق، ج1407نوري، ( برد!گناهان آن خانواده را به همراه می

ام   «در دنیا پذیرایی از مهمان بوده است:  امیرمؤمنانهاي یکی از عالقه ثَلَـاثٌ إِطْعـ اکُمنْینْ دم إِلَی ببح
فیبِالس الضَّرْب و فیبِالص موالص و ف؛ از دنیاي شما سه چیز محبوب مـن اسـت: اطعـام مهمـان،     »الضَّی

  ).259 روزه در تابستان، شمشیر زدن [در راه خدا] (همان، ص
کننـد.  تر را سفارش میمعموالً مردان بزرگ را رسم است که در لحظات آخر زندگی خود، امور مهم

در لحظـات پایـانی عمـر     هـاي حضـرت علـی   یکـی از توصـیه   العابدین و امام محمدباقرامام زین
ید مگر بـا احتـرام و   خدا را خدا را در مورد مهمان، او را راهی نکن«کنند: شریفشان را اکرام مهمان نقل می

 ).260(همان، ص » راضی، این وصیت [من] به شما است
  اند:فرموده نوازي و دوست داشتن مهمان چنان جایگاه و منزلتی دارد که امیرمؤمنانمهمان

شـود  مؤمنی نیست که مهمان را دوست داشته باشد، مگر اینکه در روز قیامت، از قبر خود درحالی خارج 
گویند: او کیست؟ آیـا  کنند و مینورانی است؛ جماعت به او نگاه می ،اه شب چهاردهکه صورتش چون م

کـرد  داشت و اکرامش میگوید: او مؤمنی است که مهمان را دوست میاي میپیامبري مرسل است؟ فرشته
  .)136، ص 1363(شعیري، و راه او غیر از بهشت نیست

هرکس مؤمنی را طعـام دهـد تـا    «اند: شمار بیان کردهها بیپاداش اطعام مؤمن را براي انسان امام صادق
داند چه مقدار پاداش در آخرت دارد، نه ملک مقربـی و نـه   کس از مخلوقات خداوند نمیسیر شود، هیچ
  ).201، ص 2 ، ج1388(کلینی، » جز خداوند، پروردگار عالمیننبی مرسلی، به
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   ۸۷ از منظر روايات اسالمي آداب مهماني

هرکس سـه نفـر   «فرمایند: طورکلی اطعام مسلمان، مینیز دربارة ثواب اطعام مهمان و به پیامبر اکرم
هاي] سـه بهشـت در ملکـوت سـماوات: جنـت فـردوس،       مسلمان را طعام دهد، خداوند او را [از طعام

جنت عدن و جنت طوبی طعام دهد و از [میوه] درختی در بهشت عدن که خداوند خود بـه دسـتش آن   
  ).200ص  (همان،» است، به او دهدرا کاشته 

 ترغيب به مهماني دادن

شـویم اهمیـت و ارزش مهمـانی دادن و    رو مـی نخستین نکتۀ مهم که در روایات دینی بـا آن روبـه  
و  ترتوان در قالب اصول اجتماعی مهمپذیرایی از دیگر مؤمنان است. این اصل مهم اجتماعی را می

ا  «رادري مؤمنان و اصل صلۀ رحم تبیین کرد. براساس آیۀ تر دیگري مانند اصل اخوت و بعالی إِنَّمـ
اسـت.  ایجاد اتحاد و برادري میان امت اسالمی بناي شارع مقدس در امت اسالمی » الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ

ۀ راهکارهـاي عملـی در سـطح خـرد     ارائـ در سطح کالن، جز با اتحاد و برادري میان امت اسالمی 
برخی راهکارهاي ایجاد برادري و اتحاد در سطح خرد، توصیه به اداي صلۀ رحـم  آید. دست نمیبه

اي اسـت. توصـیه بـه مهمـانی     محلهدر سطح فامیل و خویشاوندان و نیز رسیدگی به همسایگان هم
توان در همین جهت تفسیر کرد. با این تفاوت که توصـیه بـه مهمـانی دادن    دادن و رفتن، را نیز می

گیرد؛ زیرا مهمان کردن دیگران هم شـامل  دو سطح فامیلی و همسایگی را دربر میسطح باالتري از 
هـر  «انـد:  فرمـوده  شود و هم افراد غریبه و ناآشـنا. پیـامبر اکـرم   خویشاوندان، هم همسایگان می

 (همان).» شونداي کـه مهمان وارد آن نـشود، فرشتگان واردش نمیخانه
هرکـه خداونـد بـه او    «انـد:  ندان را برپایی مهمانی بیـان فرمـوده  نیز یکی از وظایف ثروتم امام علی

 ).142خ ه، البالغنهج» (داري نمایدثروتی دهد، باید با آن به خویشانش رسیدگی کند و مهمان
را غــمگین یافتنـد. سـبب را جــویا شـدند.       همچنین، در روایت آمده است که روزي امام علـی 

  ).136 ، ص1 ق، ج1412(دیلمی، » مهمانی بر ما وارد نشده استهفت روز است که «حضرت فرمود: 
کــسی را کـه   « :انـد فرمـوده  اکرمپیامبر البته برپایی مهمانی باید به قصد قربت و در راه خدا باشد. 

؛ متقـی  274، ص24ق، ج 1409حـر عـاملی،   » (یـد ، به غـذاي خـود مهمـان کن   دخدا دوستش داریبراي 
  ).25881 ق، ح1389هندي، 
هایی غیرالهی مانند کسب شـهرت، فخرفروشـی بـه دیگـران و... آثـار و      براین مهمانی دادن با نیتبنا

 برکات مهمانی با قصد قربت را نخواهد داشت.

۸۸     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

 تشويق به پذيرفتن دعوت مؤمن

ترغیب و تشویق به مهمانی دادن و مهمان کردن دیگران، با هدف ایجـاد بـرادري و دوسـتی میـان امـت      
پـذیر  کنندگان به مهمـانی امکـان  شدگان به پذیرش دعوت دعوترغیب و تشویق دعوتاسالمی تنها با ت

رو، در روایات اسالمی، به پذیرش دعوت میزبـان تشـویق شـده اسـت و نپـذیرفتن دعـوت       است؛ ازاین
از ادب به دور است... که مـردي  « :اندفرموده اکرمپیامبر شود. دیگران نقض آداب اجتماعی شمرده می

  ).583، ح 160ق، ص 1413(حمیري، » نی دعوت شود و نپذیرد یا بپذیرد و غذا نخوردبه مهما
کننـده بـه مـدعو و    توان گفت دعوت دیگران به مهمانی، نشانۀ توجه دعـوت در تبیین این مطلب می

تـوجهی  معنـاي بـی  رو، نپذیرفتن دعوت، بهگر عالقه، اظهار دوستی و محبت او به مدعو است، ازاینبیان
کننده و رد کردن رابطۀ دوستی و محبت اوست و این با اصول دینی و اخالقی مخـالف اسـت.   عوتبه د

مندي و دوستی بیـان  رو، در روایات دینی، پذیرش دعوت دیگران و غذا خوردن با آنان نشانۀ عالقهازاین
فراوانـی  ما گروه  ؛شدیم امام صادق ۀوارد خان یعفورابی بنعبداهللابا  گوید:می سالمبنهشامشده است. 

همـه سـر سـفره     کردنـد؛ دعـوت   اامام ما را به صرف غـذ  .تر بودماز همه جوان شاندر میان من بودیم و
دانـی دوسـتی   مگـر نمـی   هشام!« فرمودند: . حضرت رو به من کرده،غذا خوردیم ،نشستیم و با حضرت

(مجلسـى،  » د؟غـذاي او میـل نمایـ    شود که با کمـال عالقـه از  برادر مسلمانش وقتی ثابت می امسلمان ب
  ).239 ص، 15 جق، 1403

، حتـی در صـورت دور   پذیرفتن دعوت دیگران چندان اهمیت دارد که در روایاتی از پیامبر اکرم
 بودن منزل میزبان و با وجود زحمت ایاب و ذهاب براي مهمان، به پذیرش دعوت سفارش شـده اسـت:  

 پـنج میـل   ۀاز فاصـل  حتـی اگـر   کنم که دعوت مسـلمان را، به حاضران و غایبان امت خود سفارش می«
  ).1510، ح 180، ص 2 ق، ج1413(برقی، » ، بپذیرند؛ زیرا این کار بخشی از دین استباشد

هاي مؤکد براي پذیرفتن دعـوت میزبـان، در برخـی شـرایط از پـذیرفتن آن نهـی       اما با وجود توصیه
ــه   يدر انـدرز  اکـرم پیامبر اند؛ از جمله، نپذیرفتن دعوت فاسق است. کرده از « :فرماینـد مـی  ابـوذر ـب

). مــورد دیگــر، مهمــانی 274، ص 24ج  ق،1409حــر عــاملی، » (غــذاي مردمــان فاســق تنــاول مکــن
پـذیرفتن دعـوت کـسی کـه ثروتمندان بـر سـر   «کنند: ثروتمندانی که فقرا را به مهمانی خود دعوت نمی

 ).358، ح 141ق، ص 1407(راوندي، » کراهت دارد ،ندارندسفره مهمانی او هستند و فقیران حضور 
پس از بیان فلسفۀ سفارش به مهمانی دادن و رفتن و نیز اهمیت این موضوع در دین اسالم، بـه بیـان   

  پردازیم.آداب و وظایف میزبان و مهمان در قبال یکدیگر می
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   ۸۹ از منظر روايات اسالمي آداب مهماني

  آثار و بركات مهمان براي ميزبان
داننـد، در روایـات دینـی برکـات دنیـوي و      برخالف تصور برخی که مهمان را مایۀ زحمت و دردسر می

رسـول  پدران خود و آنان به نقـل از   به نقل از رضااماماخروي فراوانی براي مهمان شمرده شده است. 
ر خوشـى و  همیشه امـتم د « :انداکرام مهمان را در یک جامعه ضامن خوشی و سالمت آن دانسته خدا

 خوبى باشند تا زمانى که با هم دوسـتى کننـد و امانـت را بپردازنـد و از حـرام دورى کننـد و از مهمـان       
» سالى شـوند انجام ندهند گرفتار قحطى و خشک ى کنند و نماز را برپا دارند و زکات بدهند، چونیپذیرا

  ).258، ص 16ق، ج 1407 نوري،(
اگـر  « :انـد اري را از آزاد کـردن بنـده بـاالتر دانسـته و فرمـوده     دنیز اجر و ارزش مهمان قصادامام 

 کلینـی، ( »اي را آزاد کـرده باشـد  سـت کـه بـرده   ا باالتر از این غذا پذیرایی کند، با من راؤمنی دو نفر مؤم
  ).201، ص 2، ج 1388

برکات مهمان براي میزبان هم شامل دنیا و هم شامل آخرت اسـت. مهمـان، باعـث ریـزش گناهـان      
آمیـز بـه   نگـاه محبـت   میزبان و حرام شدن جهنم بر او و راهنماي او به بهشت برین است. پیامبر اکرم

اي نیست که مهمان برایش بیاید و بـه صـورت او نظـر    هیچ بنده«اند: مهمان را مانع آتش جهنم بیان کرده
 ).258، ص 16ق، ج 1407 نوري،» (کند مگر اینکه چشم او بر آتش جهنم حرام گردد

یف دلیـلُ   «انـد:  در روایت دیگري مهمـان را راهنمـاي بهشـت خوانـده     همچنین، پیامبر اکرم الضـَّ
 ).257؛ مهمان، راهنماي بهشت است (همان، ص »الْجنَّۀِ

صـداي  کـه  منی ؤهر مـ «: اندنوازي را سبب آمرزش گناهان بیان کردهنیز مهمان حضرت علی
زمـین تـا    ةاگرچه گناهان او به انداز ،شودنش آمرزیده میمهمانی را بشنود و خوشحال شود، گناها

  (همان). »آسمان باشد
شـده و هـم مهمـان    ازآنجاکه در این احادیث سیاق کالم مطلـق اسـت، هـم شـامل مهمـان دعـوت      

اي بـراي تکـریم بیشـتر، همـراه بـا      توانـد انگیـزه  هاي الهی، میرو، این پاداشاینشود؛ ازنشده میدعوت
نسبت به مهمان ناخوانده براي کسانی باشد که بـه مهمانـان ناخوانـده چنـدان روي خـوش       رویی،گشاده

  دهند.نشان نمی

  وظايف ميزبان
 مهمان. اكرام ۱

بـه دختــر خـود، حضــرت    اکـرم پیــامبر نخسـتین وظیفـۀ میزبــان در قبـال مهمـان تکــریم او اسـت.      

۹۰     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

بـه خـدا و روز واپسـین ایمـان دارد، بایـد       سهـرک « :فرمایندچنین می ،دربارة لزوم اکرام مهمانفاطمه
  ).285، ص 6 ، ج1388(کلینی،  »دارد مهمانش را گرامی

در حدیث دیگر، کسی که مهمانش را اکـرام نکنـد، از آل محمـد و ابـراهیم ندانسـته اسـت        پیامبر
هـرکس  : «انـد ). ایشان، اکرام مهمان را برابر بـا اکـرام انبیـاء بیـان کـرده     259، ص 16ق، ج 1407 نوري،(

را گرامى دارد گویا هفتاد پیامبر را گرامى داشته و هرکس درهمى به مهمان انفاق کنـد گویـا یـک     مهمان
  ).138ق، ص 1412(دیلمی، » است میلیون دینار در راه خدا انفاق کرده

م رویی و لبخند، گفتار و رفتار تـوأم بـا احتـرا   تکریم، مفهومی کلی است که در برخورد توأم با گشاده
یابد. آگاهی از زمان رسیدن مهمان، پیشواز رفتن بـراي او، گـرفتن چمـدان و    گذاري مصداق میو ارزش

هـاي او، راهنمـایی و   وسایل همراه مهمان و حمل آنها، مقدم داشتن در ورود به منزل، جفت کردن کفش
توانـد  و... مـی معین کردن بهترین جاي منزل براي نشسـتن و اقامـت او، تهیـه غـذاهاي لذیـذ و متنـوع       

  مصادیق اکرام به مهمان باشد.
ممکن است براي برخی افراد جفـت کـردن کفـش مهمـان سـخت بیایـد و آن را کسـر شـأن خـود          

انـد  از حیا کردن و خجالت کشیدن در خدمت رساندن به مهمان نهی کـرده  بشمارند؛ ولی پیامبر اکرم
  ).260، ص 16ق، ج 1407 نوري،(

ان که در روایات به آن اشاره شده است آوردن خالل دندان بـراي او پـس   یکی از مصادیق اکرام مهم
یف أَنْ   «کنند که: نقل می از جد خود، رسول اکرم از صرف غذا است. امام صادق قِّ الضـَّ نْ حـإِنَّ م

، 1388د (کلینـی،  ؛ حق مهمان آن است که اکرام شود و برایش خالل آماده گرد»یکْرَم و أَنْ یعد لَه الْخلَالُ
  .)285، ص 6ج 

تکریم مهمان فقط به مهمانان با شأن باالي اجتماعی مختص نیست، هر مهمـانی را بایـد اکـرام کـرد،     
مهمان خود را اکرام کـن، گرچـه او   «اند: فرموده حتی اگر سطح اجتماعی پایینی داشته باشد. امیرمؤمنان

  ).260، ص 16ق، ج 1407نوري،» (حقیر و کوچک باشد
مقام و ارزش مهمان در دین اسالم تا آنجاست که اگر مهمانی، از خانۀ میزبان دزدي کند، حکم 

 شود. در روایت فراوانی به این مسئله تصریح شده است (همـان، ج اش اجرا نمیقطع دست درباره
  .)134، ص 18

  . پذيرايي بدون سؤال۲

، اکرام مهمان اسـت. از مصـادیق اکـرام،    ترین وظیفۀ میزبانگونه که گفته شد نخستین و اصلیهمان
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   ۹۱ از منظر روايات اسالمي آداب مهماني

براي مهمان است. مهمانی که در گرمـاي تابسـتان یـا سـرماي زمسـتان از راه       تهیۀ غذا و نوشیدنی
رسد، انتظار پذیرایی با غذا و نوشیدنی گرم یا سرد، بر حسب زمان مهمـانی، دارد. نکتـۀ بسـیار    می

ان نقل شده، این است که میزبان نبایـد از مهمـان   ظریفی که در روایات دینی دربارة پذیرایی از مهم
خود حتی اگر ناخواند و سرزده باشد، بپرسد که چیزي میل دارد یا نه؟ متأسفانه گاه در جامعـۀ مـا   

شود که میزبان، مخصوصاً اگر مهمانش سرزده باشد و پس از صرف شـام یـا نهـار رسـیده     دیده می
آیـا غـذا   «هـایی ماننـد:   ان را به خود ندهد، بـا پرسـش  باشد، براي اینکه زحمت تهیه غذا براي مهم

مهمان را به رودربایستی انداخته و از او این اعتراف را » اگر میل دارید غذا تهیه کنم؟«، »اید؟خورده
  ».ام، زحمت نکشیدبله، غذا خورده«گیرند که می

  مهمان . پذيرايي كافي و مناسب از۳

به مهمانی، نشانۀ دوستی و عالقه است، بنابراین، نزد مهمان طور که گفته شد ازآنجاکه دعوت همان
شود؛ چراکه دعوت دیگـران بـه   انتظاري براي احترام دیدن و تکریم شدن از سوي میزبان ایجاد می

شـدنی نیسـت.   روح با آنان، چیزي غیـر از یـک تنـاقض درونـی درك    مهمانی و برخورد سرد و بی
تواند گوناگون باشد؛ یکی از آنهـا  ن و منزلت او نزد میزبان، میهاي تکریم مهمان، با توجه به شأراه

 روي و احترام زبانی و عملی است و دیگر پذیرایی مناسب و کافی از مهمان.برخورد توأم با گشاده
با تفکیک دو نوع مهمان، آنان را به ناخوانده و خوانده دانسته، وظایف میزبـان در   امام صادق

هرگاه بـرادرت ناخوانده بر تو وارد شد، همان غـذایی کـه در   « :کنندبیان می خوبیقبال هریک را به
 البرقـی، » (خانه داري برایش بیاور و هرگـاه او را دعـوت کـردي در پـذیرایی از او زحمـت بکـش      

  ).1506، ح 179ق، ص 1413
ر خانـه هـر   شده، باید همۀ توان خود را صرف کـرده و د بنابراین، میزبان در پذیرایی از مهمان دعوت

غذاي لذیذي که دارد، براي او مهیا کند و چیزي دریغ ننماید. اما در پذیرایی از مهمـان ناخوانـده الزم بـه    
انداختن خود و خانواده نیست و مهمانان ناخوانده باید بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته      تکلف و در سختی 

منی از آن غـذا  ؤرهم صرف سـفره کنـد و مـ   اگر کسی هزار د«ند: افرموده رو، پیامبر اکرمباشند. ازاین
  ).66 ص، 1383(مجلسى،  »بخورد اسراف نیست

م  «دربارة معناي ظلم در آیه:  صادقاز امام  نْ ظُلـ لِ إِلَّا مـنَ الْقَوم وءرَ بِالسهالْج اللَّه بحنسـاء » ال ی) :
که غیبت کردن ظالم و بدگویی از او را براي مظلوم جایز دانسته است، پرسیده شـد. ایشـان، یکـی     )148

درستی پذیرایی نکرده باشد، پس، غیبـت کـردن از او   از مصادیق ظالم را میزبانی دانست که از مهمانش به

۹۲     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

در حـق   ننمایـد،  رکس مهمانی را دعوت کند و از او خوب پـذیرایی ه« :اندرا براي مهمانش جایز شمرده
 »چیـزي بگویـد گنـاهی نکـرده اسـت!      هایی که به او گذشته،سختی ةو اگر دربار کرده استمهمان ظلم 

  ).289، ص 12 ق، ج1409 حرعاملی،(
اما حد و اندازة تالش میزبان در تکریم مهمان و پذیرایی او چه انـدازه بایـد باشـد؟ آیـا جـایز      

به زحمت اندازد و مانند برخی مردم بـراي حفـظ آبـروي    اش را است بیش از توان، خود و خانواده
خود پیش مهمانان، خود را با انواع مشکالت مانند قرض گرفتن فرش و مبل از همسایه و سفارش 

پاسـخ ایـن پرسـش را چنـین      غذاهاي گران و متنوع از رستوران به زحمت اندازد؟ پیامبر اکرم
(متقـی الهنـدي،   » ا براي مهمان بـه زحمـت انـدازد   کس نباید بیش از توانش، خود ریچه«دهند: می

 ).25876 ق، ح1389
بنابراین، حد و اندازة تالش براي پذیرایی کافی از مهمان، توان و استطاعت میزبان اسـت. دیـن   

گاه مؤمنان را به امري خارج از توانشان مکلف نساخته اسـت، چـه در عبـادات و امـور     اسالم، هیچ
وظیفـۀ میزبـان در پـذیرایی از مهمـان را بـا       امام رضاور اجتماعی. فردي و چه در معاشرت و ام
کننـد  نقل مـی  اند. ایشان داستانی دربارة جد بزرگوارشان، امیرمؤمنانتوضیح بیشتري بیان فرموده

دعـوت تـو را   «بـه او فرمودنـد:    که روزي مردي ایشان را به مهمـانی دعـوت کـرد. امیرمؤمنـان    
! حضـرت  ناامیرمؤمنـ  اي ؟: چـه قـولی  آن مرد گفتپذیرم به شرط اینکه سه قول به من بدهی. می

از من دریغ نکنـی و   آماده داريات خانهآنچه در چیزي براي من تهیه نکنی،  خانه، فرمود: از بیرون
 طالـب ابـی بنن. پس علیاکنم اي امیرمؤمن: قبول میمرد گفتبه زن و فرزندانت اجحاف ننمایی. 

  ).138 ، ح42، ص 2ق، ج 1378(صدوق،  »دعوت او را پذیرفت
کند که روزي براي پیامبر مهمانی رسـید. ایشـان مـرا    ، نقل می، یکی از اصحاب پیامبر اکرمابورافع

براي خرید کاالیی نزد فردي یهودي فرستاد و فرمود که از آن شخص یهودي به سلف چیـزي بخـر؛ تـا    
پردازم. یهودي نپذیرفت مگر به رهن گذاشتن چیزي؛ نزد پیامبر برگشـتم و  پایان ماه رجب پول آن را می

  ).418، ص 13 ق، ج1407 نوري،ایشان زره خود را رهن دادند (
و رهـن و بیـع    انداختـه  در اینجا ممکن است تصور شود که پیامبر براي مهمان خـود را بـه زحمـت   

ي جایز است کـه در زمـان پیـامبر رایـج بـود؛      هااند؟ پاسخ آن است که بیع سلف یکی از بیعسلف کرده
دانـد کـه در آخـر مـاه درآمـدي دارد، بیـع       گرچه در زمان ما کمتر کاربرد دارد. بنابراین، وقتی میزبان مـی 

شـود.  رو انجام این کار خارج از طاقـت محسـوب نمـی   هاي مجاز و رایج است؛ ازاینسلف یکی از بیع
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   ۹۳ از منظر روايات اسالمي آداب مهماني

توان به رهن گذاشت، پس در این قسمت زحمتی نیز وجـود  همچنین، وقتی چیزي در خانه است که می
  اند.ندارد. بر این اساس، ایشان خارج از طاقت خود رفتار نکرده

روي و اسـراف  بنابراین، دین مبین اسالم گرچه به تکریم مهمان، سفارش فراوان کرده است، از زیـاده 
تن خـارج از طاقـت خـود و خـانواده را     وجه به زحمت انـداخ هیچدر این زمینه نیز منع کرده است و به

  جایز نشمرده است.
وقتی میزبان همۀ تالش خود را کرد و هرچه داشت پیش روي مهمـان خـود گذاشـت، مهمـان چـه      

مرد (میزبـان) را همـین گنـاه    « :انداین وظیفه را چنین بیان کرده اکرمپیامبر اي در قبال آن دارد؟ وظیفه
گذارد کم شمارد و مهمانان را همین گنـاه بـس، کـه آنچـه را     برادران خود میبس، که غذایی را که پیش 
 ).1533 ق، ح1413 برقی،» (گذارد کم شمارندبرادرشان در برابرشان می

مهمان نباید آنچه را میزبان پیش روي او نهاده است، کـم شـمارد و اگـر از میزبـان سـطح اجتمـاعی       
تـر از سـطح اجتمـاعی اوسـت، نبایـد رفتـار       دیده است، پایین باالتري دارد و آنچه میزبان برایش تدارك

توجهی بداند؛ چراکه او هرچه داشته صادقانه پیش او نهـاده اسـت. میزبـان نیـز نبایـد عمـل       میزبان را بی
  ارزش بشمارد.خویش را کم

  گوید:می صفوانخوبی بیان شده است. معناي روایت فوق در داستانی از شیعیان ائمه به
ـتم: آري  گفت چیزي در خانه داري؟ به خانۀ من آمد؛ سنانبنداللّهعب روزي ـتاده  ، گف ام کـه  پسـرم را فرس

ـته اسـت      صفوان، بخرد. (ظاهراًگوشت و تخم مرغ   .)عبداللّه را دعوت کرده یـا از آمـدن او اطـالع داش
انـه سـرکه و   مگـر در خ  ،او را کجا فرستادي؟ هرچه زودتر او را برگـردان  گفت:ناراحت شد و عبداللّه 

ـبب هرچه موجود اسـت بیـاور، بـی    گفت: .هستسرکه و روغن زیتون بله گفتم  روغن زیتون نداري؟  س
نابود باد کسی کـه چیـزي در خانـه دارد بـراي     « ند:اهفرمود زیرا امام صادق ،خود را به زحمت مینداز

آن را  ،آورنـد ي بـرایش  ارزش شمارد و نابود باد کسی که چیزبرادرش نیاورد و آن چیز را کوچک و بی
  .)76، ص 2تا، ج (قمی، بی» سبک شمارد

شـان  تواننـد بـراي خـانواده   اي که مـی ممکن است افرادي از مهمانی دادن به سبب اینکه سرمایه و روزي
خرج کنند، باید خرج دیگران کنند، پرهیز کنند یا ممکن است میزبانی تصـور کنـد اگـر هرچـه در خانـه      

همۀ تالشـش   دارد براي مهمان بیاورد، ممکن است خود دچار فالکت شود، پس در پذیرایی از مهمانش
گونه پندارهاي غلط نقـل شـده اسـت. از منظـر دیـن اسـالم، روزي       را نکند. احادیث فراوانی در رد این

مهمـان، روزي خـود را   «انـد:  فرمـوده  پیامبر خدامهمان تضمین شده است و میزبان نباید نگران آن باشد. 
 ).461، ص 72ق، ج 1403مجلسى، » (بردآورد و گناهان اهل خانه را میمی

۹۴     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

تـر  کند، رزق و روزي براي او سریعکسی که اطعام می«اند: همچنین ایشان در روایت دیگري فرموده
  ).1533ق، ح 1413 البرقی،» (رسدرفتن کارد در کوهان شتر می از سرعت فرو

  . غذا خوردن همراه مهمان۴

ه مهمـان غـذا بخـورد.    کی دیگر از وظایف میزبان آن است که پس از تهیۀ غذا براي او، خود نیـز همـرا  ی
هرکس دوست دارد خدا و رسولش او را دوسـت داشـته باشـند، بـا مهمانـان      « :اندفرموده اکرمپیامبر 

  .)176خ ه، البالغنهج» (خود غذا بخورد
انـد کـه   سنت و روش پیامبر در غذا خوردن با قوم و مهمانان خود را چنین بیـان کـرده   امام صادق

کـرد و آخـر از همـه دسـت از غـذا      برد و شروع به غذا خوردن میغذا می ایشان پیش از همه، دست به
 ).285، ص 6، ج 1388کشید تا همۀ مهمانان غذاي کافی خورده باشند (کلینی، می

تنهـایی بیـان شـده اسـت.     سبب این دستور در روایات دیگر، شرم و حیاي مهمان از غذا خوردن بـه 
دست از غـذا بکشـد، مهمـان در ادامـۀ غـذا خـوردن دچـار         روشن است که اگر میزبان زودتر از مهمان

اند او هنوز مشغول غذا خوردن است، شرم کنـد و  شود و از اینکه دیگران دست از غذا کشیدهمشکل می
  با وجود گرسنگی مجبور به ترك سفره شود.

  كار گرفتن مهمان. پرهيز از به۵

ر نگیرد؛ زیرا این کار خـالف اصـل تکـریم مهمـان     کاهمچنین میزبان باید توجه کند که مهمان خود را به
ـ « :گویدمی یعفورابن ابیاست.  مهمـانی را دیـدم؛ روزي او بـراي انجـام کـاري       امـام صـادق   ۀدر خان

ـ  سـول خـدا  د: رآن کـار را انجـام داد و فرمـو    برخاست، حضرت به او اجازه نداد و شخصاً کـار  هاز ب
  ).283ص (همان، » گرفتن مهمان، نهی فرموده است

کـار گـرفتن مهمـان، جفـا     به«اند: آمده است که ایشان فرموده در روایت دیگري از امام محمد باقر
  ).284 ص (همان،» [در حق او] ست...

  . وانداشتن مهمان به كاري كه دوست ندارد۶

وظیفۀ دیگر میزبان که در جهت وظیفۀ اصلی او یعنی اکـرام و پـذیرایی شایسـته از مهمـان اسـت،      
وانداشتن او به انجام کارهایی است که تمایل به انجامشان ندارد. گاه میزبان، کاري را کـه خـود بـه    

ترتیب او خواهد و بدینانجامش عالقه دارد، به گمان آنکه مهمانش نیز آن را دوست دارد، از او می
خـدا و روز قیامـت    هرکس به«اند: باره فرمودهدراین دهد. پیامبر اکرمرا در رودربایستی قرار می
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   ۹۵ از منظر روايات اسالمي آداب مهماني

فرمودنـد: مهمانـت را بـه انجـام چیـزي کـه بـراي او        ایمان دارد، باید مهمانش را اکرام کند و... می
  ).135ق، ص 1412(طبرسی، » سخت است، وادار نکن

 . بدرقة مهمان۷

یکـی از  «انـد:  فرمـوده  رویـی اسـت. پیـامبر اکـرم    وظیفۀ آخر میزبان، بدرقۀ مهمان با احترام و گشاده
  ).76، ص 2تا، ج (قمی، بی» قوق مهمان، این است که او از اتاق تا درب خانه، همراه و بدرقه کنیح

وقتی مهمانی بـر شـما وارد   «... اند: آمده است که ایشان فرموده در روایت زیبایی از امام محمد باقر
یـۀ حقـارت و   خواست از پیش شـما بـرود، کمکـش نکنیـد، چراکـه ما     شد، او را کمک کنید و وقتی می

اش را پاك گردانید که ایـن، سـخاوت   ارزش شدن مهمان است؛ و براي او زاد و توشه بگیرید و توشهبی
 ).284، ص 6، ج 1388کلینی، » (است

نکتۀ زیبا و ظریفی که در این حدیث وجود دارد آن است که کمک کردن بـه مهمـان هنگـام ورود و    
عالقۀ میزبان بـه ورود مهمـان و نشـانۀ تکـریم اوسـت؛ ولـی       ها و وسایل همراه او نشانۀ گرفتن چمدان

کـردن وسـایل و بـردن آنهـا ممکـن اسـت بـراي مهمـان ایـن          هنگام رفتن مهمان، کمک کردن در جمع
 سوتفاهم پیش آید که میزبان از دست او خسته شده و مشتاق رفتنش است.

  وظايف مهمان
  . پرهيز از مهماني ناخوانده۱

راي مهمانی رفتن، این است که سرزده و بدون دعوت بـراي مهمـانی نـرود. ایـن     نخستین وظیفۀ انسان ب
طـور کـه گفتـه شـد، دیـن      دستور شرع مقدس اسالم در جهت حمایت از میزبان و راحتی اوست. همان

هاي فراوانش به مهمانی دادن و مهمـانی رفـتن، دو اصـل را توأمـان رعایـت      مبین اسالم با وجود توصیه
رو، باتوجـه بـه اصـل دوم، اسـالم از     رام مهمان و دیگر مراعات آسایش میزبان. ازایـن کند: نخست اکمی

مبر ااز پیـ ان و درنهایـت،  بزرگوارشـ  اجـداد از  صـادق کنـد. امـام   طور سرزده نهی مـی مهمانی رفتن به
مالمـت  اند که اگر اهانت شـوند بایـد   ! هشت طایفهیا على« :اندهفرمودایشان که  کنندمیروایت  اکرم

» ناخوانـده)  سفره طعامى بـرود (مهمـان   سر کسى که بدون دعوت بر؛ را و سرزنش نکنند مگر خودشان
  ).452و  444، ص 72ق، ج 1403(مجلسى، 

  . درخواست از ميزبان براي به زحمت نينداختن خود۲

از مهمـان  در وظایف میزبان گفته شد که میزبان باید همۀ تالش خود را براي پذیرایی خـوب و شایسـته   

۹۶     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

ید، این است که مهمان نیز وظیفه دارد از میزبان بخواهد کـه  آدست میانجام دهد؛ ولی آنچه از روایت به
یکـی از یـاران   خاطر او خود را به زحمت نیندازد و به غذایی که در خانـه موجـود اسـت اکتفـا کنـد.      به

  گوید:می حرث اعور، به نام ننامؤامیرم
بیاییـد  من  ۀو به خان دهید یا علی دوست دارم، به من افتخارم و گفت یدمرسحضرت آن  خدمتبه  يروز

خود را به زحمـت و مشـقت    آمدن من، سببآیم که به می یحضرت فرمود: به شرط .کنیدو غذایی میل 
او رفـت و   ۀبه خان نامنؤامیرم پذیرفت و حرث !یدقناعت کنموجود در خانه نیندازي و به همان غذاي 

  ).238 ص، 1 ج تا،(قمی، بی که موجود بود ناهار را صرف کرد با غذایی کم
خوشبختانه، امروزه عمل به این وظیفه در میـان مـردم رواج دارد و هنگـام پـذیرش دعـوت مهمـانی، از       

  خواهند که خود را به زحمت نیندازد و اصطالح به نان و پنیري اکتفا کند.میزبان می

  . همراه نبردن غيرمدعو۳

تـر بـه آن پـرداختیم. دیگـر     ه مهمان در برابر دعوت میزبان، پذیرش دعوت اوست که پیشنخستین وظیف
اي کـه از آنـان دعـوت شـده     وظیفۀ او این است که مطابق محتواي دعوت، رفتار کند و به همـان انـدازه  

ه شـود کـ  است، به مهمانی بروند. متأسفانه، گاه این رفتار اجتماعی نادرست از برخی افـراد مشـاهده مـی   
پیـامبر  برند. گویا ایـن رفتـار در زمـان    هنگام اجابت دعوت میزبان، فرزند خردسال خود را نیز همراه می

هرگاه یکی از شما به مهمانی دعوت شـد،  « :اندنیز رایج بوده است که ایشان در نهی از آن فرموده اکرم
کـرده و بـا نافرمـانی وارد خانـه      فرزندش را هم به دنبال خود راه نیندازد که اگر چنین کند، کار حرامـی 

  ).457، ص 6، ج 1379شهري، (محمدي ري» میزبان شده است
این نهی نبوي براي رعایت حال میزبان است که چون براي تعداد مشخصی مهمـان تهیـه و تـدارك    
دیده است، با افزوده شدن مهمانان ناخوانده دچار مشکل نشود؛ زیـرا درهرصـورت، میزبـان بـراي یـک      

بیند و اگر قرار باشد هرکس فرزند خـود را همـراه ببـرد، تعـداد     نیز تدارکی برابر با بزرگسال میخردسال 
  رو خواهد شد.مهمانان بیش از حد انتظار خواهد بود و با کمبود وسایل پذیرایی روبه

  شده. نشستن در محل تعيين۴

بـراي نشسـتن او محلـی تعیـین      وظیفۀ دیگر مهمان هنگام ورود به خانه میزبان، این است که تـا میزبـان  
انـد:  بـاره فرمـوده  در ایـن  امـام بـاقر  نکرده است، صبر کند و خود بالفاصله در هر جاي منزل ننشـیند.  

گفت، همان جا بنشیند؛ زیـرا صـاحب    هخانبرادرش وارد شد، هرجا صاحب ۀهرگاه یکی از شما به خان«
 ).16040 ، ح37 ، ص14ق، ج 1407 نوري،» (خانه به وضع اتاق خود از مهمان آشناتر است
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   ۹۷ از منظر روايات اسالمي آداب مهماني

ازآنجاکه گاهی خانوادة میزبان نیز هنگام مهمـانی دادن در خانـه حاضـرند و در پـذیرایی از مهمانـان      
کنند، محل نشستن مهمانان در راحتی و آرامش آنان براي رفت و آمـد و انجـام تـدارکات الزم    کمک می

ز میزبان به موقعیت خانـۀ خـویش اسـت، الزم اسـت کـه      تر ارو، چون میزبان آگاهاثر فراوانی دارد. ازاین
  مهمان محل نشستن را از او بپرسد و اجازه بخواهد.

  جا نداشتن. توقع بي۵

هـا و  کنـد کـه از درخواسـت   در جهت اصل حمایت از میزبان، شرع اسالم بـه مهمـان توصـیه مـی    
خوب کسی است کـه وقتـی بـه    آور است، بپرهیزد. مهمان جا که براي میزبان زحمتتقاضاهاي نابه
رود، بخصوص اگر بدون اطالع قبلی است، توقع و انتظـار را از خـود دور کنـد، تـا     خانه کسی می
  اي نباشد.جاي هیچ گله

  گوید:می ابووائلیکی از مسلمانان صدر اسالم به نام 
رسید. سلمان گفت: من به اتفاق دوستم به خانۀ سلمان فارسی رفتیم و مدتی نشستیم. هنگام غذا فرا 

افکندن نهی نکرده بود، برایتـان غـذاي بهتـري    زحمتاز تکلف و خویشتن را به اگر رسول خدا
فراهم ساختم. سپس برخاست و مقداري نان و نمک آورد و در برابر مهمانان گذاشت. دوستم گفت: 

را گـرو  کاش همراه این نمک، مقداري مرزه و آویشن بود. سلمان برخاست و ظـرف آب خـویش   
نهاد و کمی مرزه فراهم کرد و سر سفره نهاد. وقتی غذا را خوردیم، دوستم گفت: خدا را شکر کـه  
به روزيِ خدا قانعیم! سلمان گفت: اگر به رزق خدا قانع بودي، االن ظرف آب من در گـرو نبـود!   

 ).135ق، ص 1412(طبرسی، 

  . كوتاه بودن زمان مهماني۶

مهمان بودن است. براساس روایات، مدت زمانی که عنوان مهمان  وظیفۀ دیگر مهمان، رعایت مدت
شود و میزبان وظایف خاص خود را باید نسبت بـه او انجـام دهـد، سـه روز و دو     بر فرد نهاده می

شب است. پس از این مدت، دیگر او مهمان نیست و مانند دیگـر اعضـاي خـانواده خواهـد بـود؛      
ازة دیگر اعضاي خانواده است و بـر میزبـان الزم نیسـت کـه در     رو تکریم و پذیرایی او به اندازاین

مهمـان تـا دو شـب پـذیرایی     « :انـد فرمـوده  اکـرم پیـامبر  پذیرایی از او خود را به تکلف بیندازد. 
 ق، ج1407 نـوري، » (آید و هرچـه رسـید بخـورد   شمار میشود؛ از شب سوم جزو اهل خانه بهمی
دو و سه روز است. بعـد از آن هرچـه بـه او دهـی صـدقه      ، یک مهمانی« .)20819 ، ح88 ، ص17

  ).16038، ح 37 ، ص14 (همان، ج »شودمیشمرده 

۹۸     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

طور ضمنی نتیجه گرفت که چون تکـریم و پـذیرایی مهمـان بـراي میزبـان      توان بهاز این روایات می
طـوالنی  هاي فراوان بـه مهمـانی دادن و تکـریم مهمـان، بـه      زحمت دارد، شارع مقدس، با وجود توصیه

کـه  طـوري اش را کوتاه کنـد، بـه  خواهد که مدت مهمانیشدن این زحمت راضی نیست، و از مهمان می
بیشتر از سه روز و دو شب نباشد. اما در صورت ضرورت و نیاز به افزایش این زمان، مهمان بایـد خـود   

رایی ماننـد روزهـاي اول   توجه داشته باشد که دیگر در آن خانه مهمان نیست و نباید انتظار تکریم و پذی
را داشته باشد، بلکه حتی باید در کارهاي خانه به میزبان کمک کنـد؛ بنـابراین ایـن رفتـار خیلـی خـوبی       

دهند و در ادامـه بـراي کمـک    اي به او میاست که برخی افراد در ابتداي ورودشان به منزل میزبان، هدیه
 کنند.گر مایحتاج خانه به میزبان کمک میبه حال میزبان و کم شدن زحمت او، در تهیۀ غذا و دی

  . فرمانبرداري و تبعيت از ميزبان۷

برد، تبعیت و فرمانبرداري از او است. ایـن  از وظایف دیگر مهمان، در مدتی که در منزل میزبان به سر می
دستور شرع اسالم نیز در جهت زحمت کمتـر میزبـان اسـت. میزبـان، از وضـعیت و امکانـات مـادي و        

رو، مهمـان بایـد مراعـات حـال او را بکنـد و بـا       ایـن خود براي  پذیرایی از مهمان آگاه اسـت؛ از  معنوي
هـاي بیجـا از   شـود کـه مهمـان درخواسـت    هاي بیجا سبب زحمت او نشود. گاه مشاهده میدرخواست

رسـت کنـد.   خواهد که او را به فالن جاي دیدنی شهر ببرد یا فالن غذا را برایش دمیزبان دارد و از او می
اي یکـی دیگـر از هشـت طایفـه     در ادامه روایتی که دربارة مهمانی سرزده نرفتن ذکر شد، پیامبر اکرم

خانـه، فرمـان   اند که بـه صـاحب  که در صورت اهانت دیدن، نباید غیر خود را مالمت کند، کسی را گفته
سـرزنش نکننـد مگـر خودشـان را     اند که اگر اهانت شوند بایـد مالمـت و   ! هشت طایفهیاعلى«دهد: می

ق، 1403(مجلسـى،  » خانه امر کنـد؛... ؛ کسی که به صاحبسر سفره طعامى برودهکسى که بدون دعوت ب
  ).444، ص 72ج 

منـع  خانه صاحب ةبدون اجاز ة مستحبی گرفتنروزاز مهمان اهمیت تبعیت از میزبان تا آنجاست که 
 هرکس بر قـومی «اند: کنند که ایشان فرمودهل مینق از حضرت رسول اکرم شده است. امام صادق

؛ کلینـی،  555 ، ص7 ق، ج1407 نـوري، » (خانـه، روزة مسـتحبی نگیـرد   مهمان شد، بدون اجازه صاحب
  ).151 ، ص4، ج 1388

  . چشم نگهداشتن۸

یکی دیگر از وظایف مهمان از زمان ورود به منزل میزبان، چشم نگهداشتن از محرمات است کـه شـامل   
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   ۹۹ از منظر روايات اسالمي آداب مهماني

هاي مختلف منزل میزبان، چشـم نگهداشـتن از نـامحرم و    نگهداشتن از تجسس و وارسی قسمت چشم
هرحال، ممکن است خانوادة میزبان بـراي عـرض ادب حاضـر شـوند و برحسـب      شود. بهامور دیگر می

 رو،ایـن درجۀ آشنایی و خویشاوندي، با پوششی متفاوت از بیرون منزل، در برابر مهمان نمایان شـوند؛ از 
پاکی در برابر همسر، دختر و خانوادة میزبـان اسـت. همچنـین، چشـم نگهداشـتن از      وظیفۀ مهمان چشم

شود و متعلق بـه خـانوادة میزبـان اسـت.     هایی از منزل که اندرونی و حریم خصوصی شمرده میقسمت
اسـرائیل  که به بنـی ـ وحی کرد   السالمهیعلخداوند به مسیح ـ علی نبینا و آله و  «اند: فرموده امیرمؤمنان

هاي خاشع و به زیرافتاده، قلـوب  هاي [بندگان] من وارد نشوید مگر با چشماي از خانهبگو در هیچ خانه
کـس از بنـدگانم را کـه    اسرائیل خبر بده که من دعاي هـیچ هاي امین و پاك. و به بنیپاك و طاهر، دست

  ).63، ص 1، ج تافراس، بی(ابی» کنمبر گردنش باشد اجابت نمی ظلمی

  . عدم تجسس۹

کند، پرهیـز از تجسـس در   یکی دیگر از وظایف مهم مهمان در زمانی که در منزل میزبان سپري می
هرحال، میزبان به مهمان اعتماد کرده و او را به منـزل خـود دعـوت    امور خصوصی میزبان است. به

ب رفتـار و کـردار خـود باشـد. در     کرده است. در برابر این اعتماد و لطف او، مهمان نیز باید مراقـ 
آید که مهمـان احسـاس صـمیمت    هایی که ممکن است چند روز طول بکشد، گاه پیش میمهمانی

هـایی  رود. یـا پرسـش  هاي گوناگون منزل او میاز اندازه کرده و بدون اجازه میزبان به قسمت بیش
ز نحوة زندگی و درآمـد آنـان   کوشد اپرسد و میاش میپرشمار از امور خصوصی میزبان و خانواده

ها سبب آزردگی میزبان شـود.  بسا با این پرسشو روابط خانوادگی، کاري و غیره آگاهی یابد و چه
طورکلی، چه مهمان و چه غیر او را، از تجسس در امـور خصوصـی دیگـران    شرع مقدس اسالم به
آیـۀ دوازده سـورة   ترین دلیل بر حرمت تجسـس در امـور شخصـی دیگـران،     نهی کرده است. مهم

وا    «حجرات است:  سـسال تَج و نِّ إِثْـم ض الظـَّ عـنَ الظَّنِّ إِنَّ بوا کَثیراً مبتَننُوا اجا الَّذینَ آمه؛ اي »یا أَی
هـا گنـاه   ها بپرهیزید؛ همانا بعضی از ظنزنیها و گمانهاید، از بسیاري از ظنکسانی که ایمان آورده

  .	...هستند و تجسس نکنید
وجونکنیـد؛ چراکـه   از عیوب و اسـرار پنهـانی مـؤمنین جسـت    «فرمایند: در روایتی می پیامبر اکرم

کنـد و هـرکس خداونـد از    هرکس از عیوب مردم تجسس کند خداوند نیـز از عیـوب او تجسـس مـی    
» اش لغزشـی کـرده باشـد   آبرو خواهـد شـد، گرچـه در گوشـه خانـه     عیوبش تجسس کند مفتضح و بی

  ).2208، ص 3، ج 1379شهري، ري(محمدي 
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 . رازداري۱۰

اش، سـطح  شود، خواسته یا ناخواسته، بر نحوة زندگی میزبان و خانوادهوقتی مهمان وارد خانه میزبان می
کنـد. وقتـی مهمـان بـر     شود. شرع اسالم در اینجا به رازداري توصـیه مـی  زندگی و مشکالتشان آگاه می
خارج کردن، اطالعات و سخن گفتن از اسرار، سـطح زنـدگی و مشـکالت    اسرار میزبان آگاه شد، اجازة 

شـوند  ، کسانی را که در مجالس دوستان و آشنایان حاضر میاش را ندارد. پیامبر اکرممیزبان و خانواده
هـا  در مــجلس «فرماینـد:  کننـد و مـی  شوند، به رازداري توصیه مـی و از مسائل خصوصی آنان مطلع می

هـاي  ید؛ فـاش کـردن راز بـرادرت خیانـت اسـت؛ از ایـن کـار دوري کـن؛ و از نشسـت        دار باشامـانت
  ).3، ح 89، ص 77ق، ج 1403مجلسى، » (اي بپرهیزعشیره

  گيرينتيجه
آید این است که شرع مقدس اسـالم بـه   دست میآنچه از بررسی روایات اسالمی دربارة آداب مهمانی به

انی، از جملـه ایجـاد صـلۀ رحـم، ایجـاد انـس و الفـت میـان         سبب فواید اجتماعی بسـیار فـراوان مهمـ   
خویشاوندان، همسایگان و امـت اسـالمی، آگـاهی از احـوال یکـدیگر و کمـک بـه هـم، دسـتگیري از          

اند، جلوگیري از تنهایی افـراد و مشـکالت روحـی و    هاي مستمند و فقیر که محتاج غذاي روزانهخانواده
کوشد با کمتـرین هزینـه   حال، میکند؛ ولی درعینبه مهمانی دادن میروانی ناشی از آن و... توصیۀ مؤکد 

در  رو، دو اصـل مهـم، همـراه هـم،    ایـن براي هر دو طرف میزبان و مهمان، این کار مهم صورت گیرد. از
  شود: نخست مراعات راحتی و آسایش میزبان و دیگر اکرام شایستۀ مهمان.  آداب مهمانی توصیه می
کوشد این رفتار اجتماعی مفید با کمترین هزینه بـراي میزبـان شـکل    سویی می شرع مقدس اسالم از

دهـد کـه از   رو، در عین توصیه به اکرام مهمان و پذیرایی شایسته از او، به میزبان دسـتور مـی  اینگیرد؛ از
 تکلف بیجا و به سختی انداختن خود و خانواده براي مهمانی پرهیز کند و با آنچه در طـاقتش اسـت بـه   

کند کـه آنچـه را میزبـان بـراي او تـدارك      پذیرایی از مهمان اقدام کند. از سوي دیگر به مهمان توصیه می
  دیده است کم نشمارد و توقع بیجا از میزبان نداشته باشد و تحت امر میزبان باشد.

 ۀجمـع کـرده کـه ترجمـ     يدر شـعر خـوبی  بـه داري را مهمان هايدستوراز شعراي عرب،  اعسمابن
  چنین است: آن فارسی

  ؛رسدآورد هرکسی رزقی دارد و بدان میروزي خود را می آیدکه میهنگامی مهمان، .1
  خوب از او پذیرایی کن. ،اندازة توانو تا  کردهاستقبال  باز ةبا خنده و چهر . او را2
  .داردخوشنود باشد و تو را به قرض گرفتن وادار ن آوري،برایش میبه آنچه مهمان باید  .3
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   ۱۰۱ از منظر روايات اسالمي آداب مهماني

  .خدمت نگیرکار به را براي . مهمان را احترام کن و او 4
ولـی اگـر او را رسـماً     به آنچه موجـود اسـت اکتفـا کـن،     ات آمد،اگر ناگهان برادر مسلمانت به خانه .5

  پذیرایی کن.انه، زحمت بکش و او را آبرومند ،کرديدعوت 
دسـت   از اینکه مهمان کنار بـرود، سر سفره غذا بخوري و پیش بر  شایسته است که خودت با مهمان، .6

  از غذا خوردن نکشی.
(محقـق،   برایش رکـاب بگیـري   سزاوار است که مهمان را تا درب منزل بدرقه کنی و اگر مرکب دارد، .7
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