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 تي يا آوايي كتابالفباي صو                                   

 

a = َا  

ā =  آ كشيده  

â=  آ كوتاه  

b = ب  

p = پ  

t =   ط+ ت  

s = ص+ ث + س  

j =  ج  

č = چ  

x = خ  

d = د  

r =  ر  

z = ظ+ ض+ ذ + ز  

ž =   ژ  

š =  ش  

f =  ف  

  

q =  ق+ غ  

k = ك  

g = گ  

l =  ل  

m = م  

n = ن  

v = و  

h =  ه+ ح  

y = ي  

o = ُا  

    u =  و  

    ü = او كشيده  

e = كوتاه ا  

i =  ئي(اي(  

î =  ئي كشيده  





 

 

  

  

  

  مقدمه

و ميهمانداري است كـه الزمـه   نوازي  ميهمانيكي از آداب و رسوم اجتماعي، 
آداب و چگونگى پـذيرايى از مهمـان در جوامـع    . زندگي جمعي انسان است

. كننـد  اى به نوعى، از مهمان پذيرايى مـى  جامعه متعدد، مختلف است و در هر
نوازى  نوازي معروف بودند، مهماندارى و مهمان مهمان ايرانيان كه از ديرباز به

وقتـى   .داننـد  را يكى از صفات برجسته هر فرد، خانواده، روستا و يا شهر مـي 
نـوازى   مهمـان   آدم: گويـد  هاى شخصى ياد كند، مـى  خواهد از خوبى كسى مى

هـاى مهماندوسـتى هسـتند و از     مـردم فـالن شـهر، آدم   : گوينـد  است و يا مى
  . كنند وب پذيرايى مىمهمان، خ
هـايى كـه بهـره     نوازى از سجاياى برجسته اخالقـى اسـت و ملـت    مهمان

در . كننـد  بيشترى از اين سجيه اخالقى دارنـد، بـه آن مباهـات و افتخـار مـى      
هاي خاصي راجـع بـه مهمـان و مهمانـداري      فرهنگ مردم ايران آداب و آيين

شده   نوازي د بسياري به مهماناز آنجا كه در دين مبين اسالم تأكي. وجود دارد
و ائمـه راجـع بـه    ) ص(است و روايات و احاديث فراواني از حضرت رسول

اي به اين مقولـه   نوازي در دست است، لذا ايرانيان توجه ويژه مهمان و مهمان
بشـرى از ارزش و اهميـت وااليـى      هعامجاز طرفي ديگر آنچه در يك  .دارند

باورهـاى   هـا و  ه ريشه در اعتقادات، سـنت اى است ك برخوردار است، انديشه
آنچـه موضـوع   . جوامع زبانزد عـام و خـاص اسـت    مردم دارد و در بين ساير

هـاى   بحث و مشترك بين تمامى جوامع است، مهماندارى است، كـه از زمـان  
 بسيار دور و در ميان تمام ملل و اقوام مختلـف وجـود داشـته اسـت و همـه     
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و نـژادى، در هـر منطقـه دنيـا كـه زنـدگى        ها با هر خصوصيت و تيـره  انسان 
خصيصه را در جان و دلشان ثبت كرده و ايـن كـار پسـنديده را      كنند، اين مى

بسيار خوب و نيك، با ظهـور    اين خصلت. كنند مى  نهند و به آن عمل ارج مى
آن از طرف مـردم بـراى هميشـه      دين مقدس اسالم در بين جوامع و پذيرش

ييـد و بـر آن   أرا ت  ين مبين اسالم، اين خصـلت نيـك  ثبت و جاودانى شد و د
خداونـد تبـارك و تعـالى بـراى مهمـان و ميزبـان ارزش زيـادى        . كيد كـرد أت

هـم بـراى    ؛هاى بسيار زيادى در نظر گرفته است شده و براى آنها پاداش لئقا
رود و با او ديدار كرده و در خانه او غـذا   مى  اش مهمان كه به خانه برادر دينى

كند و غذا و امكانات رفـاهى   مى  خورد و هم براى ميزبان كه از او پذيرايى مى
  .دهد را در اختيار او قرار مى

واجبات و ترك محرمات، جز  در روايات آمده كه اگر انسان بعد از انجام 
واسـطه همـين    ديگرى را انجام نداده باشد، خداونـد بـه  مهماندارى عمل نيك 

بـه مطالـب فـوق و      در ايـن كتـاب بـا عنايـت     .بـرد  عمل، او را به بهشت مى
ساز اسالم،  و سرنوشت با آيين ناب ) نوازي مهمان(حسنه  شدن اين سنت عجين

هاي مهماندارى نزد ايرانيان پرداخته و در خالل  به بحث و بررسى درباره آيين
عامه به ويژه در ادبيـات   نوازي ايرانيان در فرهنگ آن به جايگاه مهمان و مهمان

ها و غيـره   ها، قصه ها، حكايت ها، لطيفه ها، تمثيل المثل ضرب: هي همچونشفا
مهمانـدارى و   لى از قبيل فضيلت ئهمچنين در اين پژوهش به مسا. پردازيم مي

ثمرات آن، وظايف مهمان و ميزبـان و آداب مهمـانى از منظـر فرهنـگ عامـه      
هـا و   صـه انى و ذكـر حكايـات، ق  احاديـث جـذاب و نـور    پرداخته و با بيـان  

مهماندارى و ثمرات آن و همچنين   لى از قبيل فضيلتئهاى شيرين، مسا لطيفه
  .وظايف مهمان و ميزبان و آداب مهمانى را بررسي خواهيم كرد
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  جايگاه مهمان در گزيده ادب فارسي

  
 14در مجلـد  . آمـده اسـت   نامـه دهخـدا   در لغتهر دو  1واژه مهمان يا ميهمان

مهمـان كسـي   «: نامه درباره مهمان چنين آمـده اسـت   اين لغت 21914صفحه 
. است كه بر ديگري وارد شود و از او با اطعام و ديگر وسايل پـذيرايي كننـد  

  ».كسي كه او را به خانه خود خوانند و اكرام كنند. مقابل ميزبان. عافي
 

  :مهمان

        ان را ـــج مهمــراي سپنـــــبه س

  )رودكي(تــي نه رواســادن هميشگــدل نه

    دـت و آوردش كننـتي رفــمرد دين
  )رودكي(چون همي مهمان در من خواست كند

      چــاد هيــن يـد مكـب  هـز انديشـك
  )فردوسي(چـار مهمان بسيـاد كن كـت شـدل
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      وـــان تـــرزد مهمـــرامي نيــخ
  )فردوسي(وـان تــود پيمــا بـود تـن بـچني

      وان اوـــوي خــن ســـد رفتــزا ديـس
  )ردوسيـف(ان اوــاد مهمــشد از مژده دلش

      انــــام مهم ودهــانه بــــن خـدر ايـان
  )عنصري(انـژمـــز او دل پااد ــام ش كرده

      مـــرد ز هـاش بـــه ورشـز خـنه هرگ
  )اسدي(مـوه كـرده انبـش را گـانــه مهمـن

      ش ــان خويــن و مــر ميهــد بــچو آم
  )اسدي(ان خويشـد البه مهمـصردش به ـبب

      ش دانــه خدايــــن هديــوي ديـــس
  )سنايي(انـــدت مهمــده آيـكه ناخوانــآن

      ارــــر اغيـــه دار بــانه در بستــــخ
  )خاقاني(ان استـب مهمـن غريـا در او ايـت

      دي ـــدوش از برم برفتي و بر خوان نيام
  )اقانيخ( ب بگو كجايي و مهمان كيستيـامش

  ك ـروا مدار كه خونشان بريزي از پي آن
  )فاريابي(كه خون مهمان هرگز نريختند اكرام

          يــــولـب ردي و قبــــه صاحـــب
  )اميــنظ(وليـان را فضـــرد مهمـــايد كـنب

      دـــاب رسيــكاله گوشه دهقان به آفت
  )سعدي(برش افكند چون تو مهماني  ه سايهــك

    دـآي يـكه فرو م لاصوامشب آن مه به 
  )خجندي(آيد به مهمان من آمد چه نكو مي رـگ
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      وـــزد تـدان مـــدان به دنــاز بن دن
  )خاقاني(ر مهمان مشوـاي دگـم جـان دهــج

      د ـــارد نويـــدمان نيـان كنــكه مهم
  )فردوسي(دــد از وي اميـي مداريــه نيكــب

          ردـــر نگيـم بـــه غـــان زلـــمهم
  )دهلوي(ردــر نگيـس ديگـس كــركـم هـغ

        دهـــزد داننـــت نــمرگ هديه اس
  )سنايي(واندهــان ناخـدا دان ميهمــديه خـه

        ودــان بــه مهمـــخرج كه از كيس
  ودــان بــدن آســاتم طايي شـــح

  طلب زنهار بر خوان كسى مهمان مشو  بى
  )صائب(گوهر بى قيمتى ريگ ته دندان مشو

  

  :مهمان پرست 

        تـر نشســـزي ز بهــت چيـدو گفـب
  )فردوسي(پرست انــرا آور اي مرد مهمــف

     تــت مسـل اسـپي به رزم اندرون ژنده
  )فردوسي(پرست به بزم اندرون گرد و مهمان

    تـپرس انـد مرد مهمـچونان خورده ش
  )فردوسي(ان بدستـت آبدستــامد گرفــبي

قسـمتي   .كه براي فرودآمدن مهمان اختصاص داده باشـند ي ا خانه :خانه مهمان
  . كه اختصاص به مهمان دهند) اق يا سالنتا( در ساختمان خانه

آن كه خـدمت مسـافران را در   . كسي كه در سراي خود مهمان دارد :مهماندار
  .هواپيما برعهده دارد
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  .عنوان و منصبي در روزگار صفويه .رئيس مهمانداران :مهماندارباشي
  دوستدار مهمان :ماندوستمه

  سراي خاص مهمان :مهمانسرا

  ام خلوت سراي دوست در مهمانسراش  ديده
  )خاقاني(ام تن طفيل و شاهددل ميهمان آورده 

  ودي درش ــالي نبـش خـز دروي
  )سعدي، بوستان(مسافر به مهمانسرا اندرش

  م راــراي عالـس انـل مهمـــاه
  )فقيوحشي با(لطف عام تو ميزبان باشد  

      سزد آنكه ماند پس از وي به جاي
  )سعدي، بوستان(پل و بركه و خوان و مهمانسراي  

  مهمانسرا :مهمانكده

  )خاقاني(ها سبيل كرده مهمانكده                      روز از سر ره رحيل كرده 
  .آنكه به خدمت و تيمار مهمان قيام و اهتمام دارد :نواز مهمان

  )نظامي(نواز زهي ميزبانان مهمان                      نياز پرستش نمودند با صد
  كردن در كار مهمان نواز، تيمارداري و تعهد و اهتمام عمل مهمان :نوازي مهمان

  سور، ضيافت :مهماني

  )فردوسي(به مهماني پور دستان كشيد          سپه را سوي زابلستان كشيد

              ام هــو ساختـبرگ مهماني ت
  )خاقاني(است ي مختصر گرچه بس ساخته

  مهمان، ضيف، مقابل ميزبان :ميهمان

      كسي را بدين دشت پيكار نيست
  )فردوسي(همان ميهمان نزد كس خوار نيست 
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ِِگون ان گونهــبر ميهم هخورش ن     
  )اسدي(مگويش از اين كم خور و زين فزون

     وار سير ور زود از او ميهمانــبخ
  )اسدي(يردماند به يك جاي ن 1انـه مهمـك

          ابـسار آن شكر ن در آب چشمه
  )نظامي( ت جالبـساخ ان ميـز بهر ميهم

        ان روزي تراــدي ميهمــور رسي
  )مولوي(م بياسودي اگر بوديت جاـه

كودكانه كه در آن كودكان به تقليد از بزرگسـاالن    نوعي بازي :بازي مهمان
هـا در آن اتـاق    بچـه «. رونـد  به خانه هـم مـي  شوند و  مي  صاحبخانه و مهمان

  ».كنند براي همين است كه سر و صدا نمي ،بازي هستند مشغول مهمان
شدن و تعارف بيش  تشريفات بسيار براي مهمان قائل :بازي درآوردن مهمان

حسـن  ( ».بازي درنيار ما كه غريبه نيسـتيم  اين قدر مهمان«. از حد كردن به او
  )7531، ص 1381سخن، : ، تهران7خن، ج انوري، فرهنگ بزرگ س
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  مهمان و مهمانداري در دين مبين اسالم 

  
 .نوازى يكى از صفات برجسته هر فرد، قوم يا ملتي اسـت  مهماندارى و مهمان

  هـايى كـه بهـره    ملـت  باشد و نيز مينوازى از سجاياى برجسته اخالقى  مهمان
يكـى از  . كننـد  اهات و افتخار مىبيشترى از اين سجيه اخالقى دارند، به آن مب

ييـد كـرده و   أت پرستان زمان جاهليت كه اسـالم نيـز آن را   صفات برجسته بت
زبانزد خاص و عام بوده و هست، مهماندوستى و مهماندارى آنها بوده اسـت،  

كردند تـا اگـر    ها آتش در صحرا روشن مى حتى بعضى از طوايف عرب شب
اعـراب بـه   . را ببيند و به مهمانى آنها برودشان شد، آتش  اى وارد منطقه غريبه

مـثالً  . دادنـد  مـى   آمـد صـفاتى را نسـبت    افرادى كه زياد براى آنها مهمان مـى 
كنايـه از  . است اش زياد يعنى خاكستر خانه ،» ماد استفالنى كثيرالرّ«: گفتند مى

نتيجـه خاكسـتر    اين كه چون مهمانش زياد است، پخت و پز بسيار دارد و در
اش در نـدارد، كنايـه از    فالنـى حيـاط خانـه   : گفتنـد  يا مى. اش زياد است خانه
كند، گويا براى رفـاه حـال    اش رفت و آمد مى زياد به خانه  كه چون مهمان اين

هاى خانـه فالنـى    سگ: گفتند يا مى. اش در نگذاشته است خانه  مهمانان، براى
كـردن   ها براى چـرب  كه، چون پخت و پز زياد دارد، سگ زيادند، كنايه از اين

  .اين قبيل اوصاف هنوز در بين آنها مرسوم است. آيند ا مىجدندان به آن
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و اينجا را با  كردهاى كه از كشورهاى ديگر به مملكت ما سفر  افراد غريبه
كننـد، يكـى از صـفات برجسـته مـردم كشـور مـا را         ممالك خود مقايسه مى

توان شـهر، روسـتا و حتـى     مىدر هيچ جاى كشور ما ن. دانند نوازى مى مهمان
صائب تبريزى در اين باره چه . كه از مهمان بدش بيايد اى را پيدا كرد خانواده

  :زيبا سروده است

      تر  اى از خانه آيينه دارم پاك خانه 
  هرچه هركس آورد، با خويش مهمانش كنم

مـالى   !اى فرزنـد آدم : فرمايد خداوند تبارك و تعالى در حديث قدسى مى
  دست تو است، مال من است و تو هم بنده مـن هسـتى و مهمـانى كـه     كه در

 ام منـع كنـى، بـه    اگر مال مرا از فرسـتاده . رسد، فرستاده من است براى تو مى
سيداحمد كتـابچي،  .(ببرم  بهشت من اميد نداشته باش و نخواه تو را به بهشت 

  ) 35 اشيهح تا، بي

  خانه من چون كمان پاك است از اسباب عيش
  ) صائب تبريزى(ام ر درآرد ميهمان چون تير در كاشانهپ

 سفانه در عصر ما كه عصر ماديگرى اسـت، ايـن سـنت انسـانى چنـان     أمت
يكـى از  . محدود شده كه در بعضى از جوامع غربى تقريباً برچيده شده اسـت  

كه اگر در هر فرد وجود داشته باشد، فضيلتى بـزرگ   -صفات بسيار پسنديده 
تمامى پيامبران بـه ايـن   . مهماندارى و مهماندوستى است -شود  محسوب مى

 ما هيچ پيـامبرى را سـراغ نـداريم كـه از     .صفت زيبا و پسنديده آراسته بودند
بعضـى از پيـامبران اگـر شـب در منـزل مهمـان       . مهمان روگردان بوده باشـد 

در اسـالم بـه تمـامى     .خوابيدنـد  گرسـنه مـى   زدند و نداشتند، لب به غذا نمى
ن توصيه شده كه در حد توان، ديگران را به مهمانى دعوت كننـد و اگـر   مؤمنا

 كسى آنها را به مهمانى دعوت كـرد، بپذيرنـد، هرچنـد مسـافت دور باشـد و     
به حاضران و غائبـان  : فرمايد مى) ص( پيامبر گرامى اسالم. مشقت داشته باشد
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اگـر   دعوت برادر مسلمان خـود را اجابـت كننـد، حتـى    : كنم مى  امتم وصيت
، 2، جابوجعفر(پنج ميل باشد، چون اين عمل جزء ايمان شماست   مسافت آن

يكـى از حقـوق   : فرمايد مى) ع( حضرت امام جعفر صادق .)180صق، 1413
، ص 2همان، ج. (ا اجابت كندمؤمنش اين است كه دعوت او ر مؤمن بر برادر

179(  
اش را  در دينـى اگر شخصى برا: فرمايد مى )صلى اهللا عليه وآله( خدا رسول

، الحميـري (كند و او نپـذيرد، در حـق او ظلـم كـرده اسـت        به غذايى دعوت
وقتى كسى رسول گرامـى اسـالم را بـه مهمـانى دعـوت       .)160صق، 1413

رفت، حتى اگر ميزبان او غيرمسلمان بود،  به مهمانى مى پذيرفت و كرد، مى مى
  .فرمود دعوت مىكرد و به دين اسالم  و از اين راه مردم را ارشاد مى

شانه  ]خوردن[اگر مؤمنى مرا به : فرمود )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر گرامى 
كنم، چون اين عمل جزو ايمان  دعوت كند، دعوت او را اجابت مى  گوسفندى

از جملـه  : فرمايـد  مـى ) ع( امـام جعفرصـادق   ).180، ص2، جابـوجعفر (است 
، تعلـيم داد،  )س(فاطمه زهـرا   هب )صلى اهللا عليه وآله( خدا چيزهايى كه رسول

. بايد مهمانش را اكرام كند كسى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد،: اين بود
  )460 ، ص40، ب16ج عاملي،(

  ثواب مهماندارى نزد خدا

 هـركس مسـلمانى را سـير گردانـد، جـز     : فرمايـد  مـى ) ع( امام جعفـر صـادق  
و پيامبران ندانند اجـر و   پروردگار عالم هيچ يك از مردمان و فرشتگان مقرب

از جملـه چيزهـايى كـه    : سپس فرمـود . پاداش او در قيامت چقدر خواهد بود
  ) 305همان ، ص . (مسلمان گرسنه است  سبب آمرزش خواهد شد، سيركردن

 :اين بود) ع( به حضرت على )ص(هاى پيامبر گرامى اسالم يكى از وصيت
از   كردن مهمان و پـذيرايى  رامدارى و اك كنم به خوب همسايه تو را وصيت مى

  )411ص ق، 1405، 74ج مجلسي،. (آنها
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اى كه مهمان در آن وارد نشود خانه  تمذم  

 شـود و همچنـين كسـى را كـه     اى را كـه مهمـان داخـل آن نمـى     اسالم خانـه 
يكـى از  . كند و از مهمان فـرارى اسـت، مـذمت كـرده اسـت      مهماندارى نمى 

خويش را   ديگر اين است كه او همنوعان هاى اساسى انسان با موجودات فرق
مثـل   كنـد، ولـى موجـودات ديگـر     در غذا، مسكن و اموال خود شـريك مـى  
) ص(رسـول گرامـى اسـالم   . دهنـد  حيوانات، همنوعـان خـود را فـرارى مـى    

شود، مالئكـه نيـز داخـل آن     نمى اى كه مهمان در آن وارد هر خانه: فرمايد مى
  )378ق، ص 1414، شعيري.(شوند نمى

 از او. ناراحت و غمگين بـود ) ع( روزى حضرت اميرالمؤمنين على: گويند
هفـت روز اسـت مهمـان    : حضرت فرمـود . را سؤال كردند اش علت ناراحتى

  ). 1، ح  28ص ق، 1405،  41بحاراالنوار ، ج ! (وارد خانه من نشده است

  ما شود مهمان ميزبان ما است هركس مى       رسد  رزق ما با پاى مهمان مى
  ) صائب تبريزى(                                                                        

  وى: گويـد  وارد و مهمان را حفظ كرده و صريحاً مى اسالم شخصيت تازه
رحمتـى اسـت كـه     سربار خانواده نيست، بلكـه وى بـا روزى خـود آمـده و    

در معرض اين رحمت الهى قرار همه مؤمنان بايد خود را . شده است  فرستاده
  .دهند، تا موجب خشنودى خداوند عزيز گردند

      خورد هركه را بينى به گيتى، روزى خود مى
  ) ابن يمين(گر زخوان توست نانش يا ز خوان خويشتن 

نوري، (مهمان راهنماى بهشت است : فرمايد مى) ص(رسول گرامى اسالم
هـركس سـه تـن از    : فرمايـد  ىم) ع( امام جعفرصادق ).157 ص ق،16،1407 ج

غذا دهد، خداوند تبارك و تعالى او را از سـه بهشـت كـه     مردم خداشناس را
دهـــد  غـــذا مـــى ،اعلـــى، جنـــت عـــدن و طـــوبى فـــردوس: عبارتنـــد از

: فرمايـد  شـريفه ديگـرى مـى     آن حضرت در روايت). 305ص،1402صدوق،(



 11       در دين مبين اسالم داري  مهمان و مهمان

 

جـارى   اى را سير گرداند، خداونـد بـراى او نهـرى در بهشـت     هركس گرسنه
  +) 408همان ، ص .(سازد مى

هـر عقيـده و مسـلكى كـه      -نـواز   دين مقدس اسالم بـراى افـراد مهمـان   
 .گـذارد  اى مـى  اهميت زيادى قايل است و به آنها احتـرام ويـژه   -باشند  داشته

ار، فقط در دنيا است و گذاردن براى منحرفان و كفّ كه اهميت و احترامهرچند 
 د و تنها ثمرات دنيوى مهماندارى شامل حال آنهااى ندارن آخرت هيچ بهره در
 شود و نسـبت  شود، اما همين مقدار كه امتيازات زيادى شامل حال آنها مى مى

  .رساند نوازى را مى به ديگران برترى دارند، اهميت مهمان 
رسـول    اى از اسيران را خدمت روزى عده: فرمايد مى) ع( امام جعفرصادق

بودند، بـه    هايى كه كرده خاطر جنايات و خيانت  را بهآوردند تا آنها )ص(اكرم
در . مردى از آنها را پيش آوردند تا حكم اعدامش را اجـرا كننـد  . قتل برسانند

: جبرئيل از طرف خداوند بر پيامبر اسالم نازل شـد و عـرض كـرد     اين هنگام
پس  وى را برگرداند و) ص(پيامبر اكرم! شخص را به تأخير اندازيد  اعدام اين

. درباره ساير رفقايش وى را طلبيد و با او صحبت كـرد  از اجراى حكم اعدام 
ايـن  : فرمايـد  خداوند مى: نازل شد و عرض كرد) ع( در اين هنگام باز جبرئيل
كـرد،   مـى  نواز بود و در ناماليمات صـبر  كرد و مهمان مرد ديگران را اطعام مى

او را به بركـت ايـن فضـيلت     )آلهصلى اهللا عليه و( پيامبر اكرم. وى را عفو نما
آن مـرد وقتـى علـت آزادى خـود را فهميـد،      . بزرگ و ارزشمند آزاد فرمـود  

قسم بـه پروردگـارى كـه تـو را بـه      : گفت  سپس تعجب كرد و اسالم آورد و
. گـاه كسـى را از مـال خـويش محـروم نگردانيـدم       هيچ ،نبوت برگزيده است

  )176، ص ق1388 1ج  كليني،(
 اگر مؤمنى را اطعام كنم، نزد من: فرمايد مى) ع( فر صادقحضرت امام جع

 كه به ديدارش بروم، و اگر به ديدارش بروم، نزد من بهتـر و   بهتر است از اين 
  )18، ح  291همان ، ص . (كه ده بنده را آزاد كنم  تر است از اين محبوب

را  و وظايفى  نوازى كرده دين اسالم سفارش مؤكد به مهماندارى و مهمان
  .اند اين وظايف را بيان كرده) ع(كه ائمه اطهار نمودهمعين 
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  :اما وظايفى وجود دارد كه مخصوص ميزبان و مهماندار است
  به كار نگرفتن مهمان

 اى از مردم اين است كه وقتـى بـراى آنهـا    سفانه يكى از عادات بد عدهأمت
 د و تا جايى كهگيرن رسد، از فرصت استفاده كرده و او را به كار مى مهمان مى

مخالف دسـتور   در حالى كه اين عادت كامالً ،كشند ممكن باشد، از او كار مى 
روزى بـراى حضـرت   . و علماى دين است) ع(ونات اخالقى ائمه اطهارئش و

بعد از شام تا نيمـه شـب    حضرت نزد او نشست و. مهمان رسيد) ع(امام رضا
آنجا هنگام چراغى كه در  در اين. هاى او را شنيد با او صحبت كرد و صحبت

مهمان دستش را دراز كرد . نزديك بود خاموش شود روشن بود، خراب شد و
او را نهى كرد و نگذاشت مهمان اين كار را ) ع(امام رضا. تا آن را درست كند

ما قومى نيستيم كه مهمانمان را به : بكند و خود چراغ را درست كرد و فرمود
به همين خاطر نگذاشـتم تـو چـراغ را درسـت     . كار گيريم و از او كار بكشيم

  )  3، ح 457ص ، ق1402،  16، ج عاملي. (كنى

  با مهمان غذاخوردن

يكى از وظايف اخالقى ميزبان اين است كه همراه مهمانانش غذا بخـورد  
 ها سير شوند و كنار بكشند، زيـرا ممكـن   از غذا دست نكشد تا همه مهمان و
باشند و در صورت غذا نخوردن صاحبخانه،  يخجالت ها بعضى از مهمان است  

علـت  . آنان هم غذا نخورند و يا هنوز سير نشده، دست از غذاخوردن بكشند
صاحبخانه غذا  چون اگر. ديگر اين است كه مهمان فكر بدى درباره غذا نكند

عيب و ايرادى  نخورد، ممكن است مهمان فكر كند غذا داراى اشكالى بوده يا
: فرمايـد  مـى ) ع( امام صـادق . همراه مهمان غذا نخورده است داشته كه ميزبان

رسـيد، همـراه او غـذا     مى )صلى اهللا عليه وآله( خدا وقتى مهمانى براى رسول
كنـار  سـپس   شـد و  كشيد تا مهمان سـير مـى   كرد و دست از غذا نمى ميل مى

  ) 4، ح  432همان ، ص .(كشيد مى
كـه موجـب نزديكـى      ايـن از نظر اسالم غذاخوردن با مهمـان عـالوه بـر    

برد، رضايت و دوستى خـدا   ها را از بين مى ظن شود و سوء مى  هاى مؤمنان دل
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كيد ائمه أعلت ت. و اين پاداشى بسيار بزرگ استاو را به همراه دارد   و رسول
 خجـالتي هـا   مهمـان  خوردن با مهمان اين است كه بعضـى از به غذا )ع(اطهار

كه ابتـدا ميزبـان شـروع بـه       خورند مگر اين هستند و به همين خاطر غذا نمى
خوردن كند، و اگر او زود دسـت از غـذاخوردن بكشـد، آنهـا نيـز دسـت از       

) ع( امــام جعفــر صــادق. كشــند، هرچنــد ســير نشــده باشــند مــى غــذاخوردن
كرد، اولـين كسـى بـود كـه      اى غذا ميل مى خدا وقتى با عده  رسول: فرمايد مى

كشيد  مى غذاخوردندست از   ن كسى بود كهكرد و آخري شروع به خوردن مى
مهمـان بـا ميزبـان     غـذاخوردن شـايان ذكـر اسـت    ). 1، ح  460، ص همان(

عادات و رسومات مختلـف   جاييزمان و هر در   كه  عموميت ندارد، يعنى اين
بـا او بهتـر    غـذاخوردن براى مراعات حال مهمان   ممكن است در زمانى. دارد

لذا در مورد اول بايـد بـا   . غذانخوردن  ،مهمانايي با ج باشد، اما در زمان و يا
مورد دوم خوب است او را تنها گذاشت، تا غذايش را  مهمان غذا خورد و در

باشـد و در سـختى قـرار نگيـرد، اسـالم        هر طور كه مهمان راحـت . ميل كند
  .طور با او رفتار كنيم داده است همان دستور

  خود را به زحمت نيندازد

مهمانى كه بدون اطـالع و دعـوت قبلـى بـه خانـه      : ونه استمهمان دو گ
بـه منزلـي   رود و  رود و ديگرى كه با اطالع و دعوت به مهمانى مـى  مى  كسى
بـراى تهيـه غـذا و پـذيرايى از      ميزبان در مورد اول الزم نيست   .شود مىوارد 

 بيندازد، بلكه هر غذايى كه آمـاده داشـت، بـراى او     را به زحمت مهمان، خود
) ع( امـام جعفـر صـادق     .بـه ايـن وسـيله از او پـذيرايى كنـد      حاضر كـرده و 

آنچه غذا حاضر دارى، بـراى   به مهمانى تو آمد،  وقتى برادر مؤمنت: فرمايد مى
و كن توان دارى، براى او حاضر  اما اگر او را دعوت كردى، آنچه در. او بياور

  )433، ص  5، ج عاملي. (به اين وسيله از او پذيرايى كن

      خورد  خود رزق مى  هركس به خوان قسمت
  )صائب تبريزى( از كم بضاعتى خجل از ميهمان مباش

مهمان هركس كـه باشـد،   . در اين مورد هم هيچ فرقى بين مهمانان نيست
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  . بيندازد  دستور اسالم اين است كه انسان نبايد خود را به خاطر او به زحمت

  دن است     ى ميهمان را گل بجيب افشانخنده روي
  ) صائب تبريزى(تنگ خلقى كفش پيش پاى مهمان ماندن است

خـاطر مهمـان بـه     خود را بـه : فرمايد مى )صلى اهللا عليه وآله ( پيامبراسالم
شـود و كسـى كـه     نيندازيد، زيرا اين كار موجب ناراحتى مهمـان مـى    زحمت

ناراحت مهمان را ناراحت كند، خدا را ناراحت كرده است و كسى كه خدا را 
: در روايـت آمـده اسـت   . كند ناراحت مى] به عذاب در جهنم[كند، خدا او را 

مقدارى بـاقال از مزرعـه     حضرت. رفتند) ع( اى به مهمانى حضرت يونس عده
اگر خداونـد افـرادى   : فرمود خود چيد و با كمى نان خشك براى آنها آورد و

نكرده بود، من خـود را   لعنت اندازند، خاطر مهمان به سختى مى  كه خود را به
  .انداختم خاطر شما به زحمت مى  به

 ميزبان در پذيرايى از مهمان بايد طورى رفتـار كنـد كـه مهمـان احسـاس     
بـه   افتد و مزاحمت نكند و اگر بداند ميزبان براى پذيرايى از او به زحمت مى 

 كنـد، ايـن كـار    گرفتن و مشقت زياد لوازم پذيرايى را آمـاده مـى   وسيله قرض
 كند كمتر بـه ديـدن و   سعى مى  موجب دلسردى او شده و براى رفع مزاحمت

ايـن كـار موجـب دورى مؤمنـان از يكـديگر شـده و اتحـاد و        . مهمانى بيايد
اما اگر تشريفاتى نباشـد و ميزبـان از   . گرايد ميان آنها رو به سردى مى  دوستى

ياورد، ديگـر او  خورند، بدون تكلف براى مهمان نيز ب خود و خانواده مى  آنچه
 كند و دفعات بعد نيز به ديدن ميزبـان  احساس مزاحمت و سرباربودن نمى نيز

  .خواهد آمد و دوستى ميان آنها بيشتر خواهد شد 
كند، كم و حقيـر شـمارد و آن    ميزبان نبايد آنچه را براى مهمان حاضر مى

ه و خدا را نـاچيز شـمرد    را در شأن مهمان نداند، چون در اين صورت نعمت
اش را دعوت كـرد، بايـد    اگر انسان برادر دينى. خود نوعى ناسپاسى است  اين

. كند و وسايل رفاه و آسـايش او را فـراهم نمايـد     تا توان دارد، از او پذيرايى
مؤمنى  اگر كسى هزار درهم را صرف طعامى كند و: فرمايد مى) ع( امام صادق

  ) 60ص  ،ش1370،مجلسي. (از آن بخورد، اسراف نكرده است
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كه خورده شود،   اسراف آن است كه كسى غذايى درست كند و بدون اين
اش  را دور بريزد، اما اگر غذايى گرانقيمت درست كند كه خود و خـانواده   آن
 از: فرمايـد  تعالى مـى  خداوند تبارك و. مؤمنى از آن بخورند، اسراف نيست يا

هر نوع غـذايى را ايـن    .غذاهاى حالل بخوريد و بياشاميد، ولى اسراف نكنيد
  . ناك را گيرد، مگر غذاهاى حرام يا شبهه آيه در بر مى 

  يا نه  نبايد از مهمان پرسيد غذا خورده است

كه از مهمـان سـؤالى     يكى ديگر از وظايف ميزبان اين است كه بدون اين
كند، هر غذايى را كه در خانه داشت، براى او بياورد تا ميل كنـد و اگـر غـذا    

هستند، و اگـر از آنهـا    خجالتيها  آن را بردارد، چون بعضى از مهمان ،نخورد
  آرى، در حالى كـه ممكـن اسـت   : گويند اند يا نه، مى غذا خورده پرسيده شود

بـه    وقتـى بـرادر مؤمنـت   : فرمايـد  مـى ) ع( امام صادق. باشند  بسيار هم گرسنه
ارى، نـزد او  هرچـه حاضـر د  . چيزى خورده يـا نـه    ات آمد، از او مپرس خانه

دربـاره حضـرت   . بياور، كه جوانمرد كسى است كه هرچه دارد، حاضر سـازد 
خواسـتند عـذاب را بـر     مى  وقتى مالئكه: آمده استقرآن كريم در ) ع( ابراهيم

آمدند، و حضـرت بـدون    )ع( قوم لوط نازل كنند، اول به خانه حضرت ابراهيم
را بـراى آنهـا بريـان      اى ، گوسـاله اند يا نه كه از آنها سؤال كند غذا خورده اين 

پرسـيد غـذا    ابتـدا مـى  ) ع( اگر حضـرت ابـراهيم  . كرد و نزد آنها حاضر نمود
شـود   كردن معنـا نداشـت، پـس معلـوم مـى      درستاند يا نه، ديگر غذا  خورده

: فرمايـد  مـى ) ع( امـام جعفـر صـادق   . كرده است  حضرت به وظيفه خود عمل
اگر نخورد، به او آب بده . ، غذا نزد او بياوربر تو وارد شد  وقتى برادر مؤمنت

ص  تـا،  بي،2ج  ري شهري،. (وضو بگيرد ]با آن آب[و اگر ننوشيد، به او بگو 
1721(  

 كند، بايـد خـود را بـراى پـذيرايى از     كسى كه برادر مؤمنش را دعوت مى
 چند نفر ديگر هم آماده كند، چون ممكن است آن شخص، فرزند، برادر و يـا 

  منصـب  اگر مهمان فردى صاحب همراه بياورد، مخصوصاً  را نيز به رفيق خود
 باشد كه در اين صورت چند نفر دوست و آشنا هم به همـراه خواهـد آورد و  
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  .ميزبان بايد خود را براى پذيرايى از همه آنها آماده كند

  كردن مهمان به هنگام آمدن يارى

. م پسـنديده اسـت  استقبال از مهمان و خوشامدگويى به او يكـى از رسـو  
استقبال از مهمان و به پيشواز او رفتن و گرفتن لوازم و اسباب شخصـى او و  

نيـز    خنده و خوشرويى نوعى امر به معروف است، كه مهمـان  شدن بارو روبه
 تشويق شود با ديگران همين رفتار را داشـته باشـد و ديگـران را بـه مهمـانى     

 انى را ترك كند، ميزبان خـود را خواهد مهم هنگامى كه مهمان مى. دعوت كند 
 خوشحال نشان ندهد، امـا زاد و توشـه راه را بـراى مهمـان فـراهم آورد و از     

هاى محل براى او بخرد و او را بـراى دفعـات بعـد نيـز بـه مهمـانى        سوغاتى
  . كند و خود نيز به ديدن و مهمانى او برود  دعوت

  قدرت مهمانى دادن را داشته باشد

  هاى خود را بدهـد، حـق نـدارد مهمـان     نان زن و بچه تواند كسى كه نمى
 چراغى كه به خانه: اند از قديم گفته. دعوت كند و اداى افراد سخى را درآورد

دادن ثواب بسيارى دارد، ولـى بايـد در    مهمانى. رواست، به مسجد حرام است 
همان تواند مهمان كند، بايد  بيشتر از يك نفر را نمى اگر. حد توان انسان باشد

دو نفر را دعوت نكند، و اگر توان پذيرايى از دو يـا   يك نفر را دعوت كند و
از آن را دعوت كند و خانواده خود را در مضـيقه   سه نفر را دارد، نبايد بيشتر

  .و تنگنا قرار دهد

  كردن غذاى مورد عالقه مهمان آماده

 ورديكى از اخالق نيكوى ميزبان اين است كه از مهمان بپرسـد غـذاى مـ   
در غير ايـن صـورت از او    ،اگر توانست، برايش تهيه نمايد. اش چيست عالقه

كسى كه : فرمايد مى )صلى اهللا عليه وآله(  گرامى اسالم پيامبر. عذرخواهى كند
ست و خدا اش را فراهم كند، مورد آمرزش خدا دينى غذاى مورد عالقه برادر

  . نمايد او را مسرور مى
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  كردن آبروى مهمان حفظ

 فظ آبروى مؤمنان بر يكديگر واجب است و اگر كسى بـه عيـب بـرادر   ح
 اش پى برد، بايد آبروى او را حفظ كند و عيب او را براى ديگـران ابـراز   دينى
  يكى از جاهايى كه معموالً انسان به بعضى از عيوب برادر مـؤمنش پـى  . نكند
ـ   يابد، وقتى اسـت كـه او بـراى مهمـانى     برد و بر آنها آگاهى مى مى  يبـه منزل
گيرند، از اين رو  چون در اين اوقات مؤمنان بيشتر با يكديگر انس مى .رود مى

  .شوند بر اسرار و عيوب يكديگر مطلع مى

  كردن به مهمان خدمت

يكى ديگر از وظايف ميزبان اين است كه كمر بـه خـدمت مهمـان ببنـدد     
 كند تا دستش را قبل از غذا براى او آب آماده وكارهاى او را انجام دهد، مثالً

 هاى او را آمـاده كنـد و   بشويد، رختخواب او را براى خواب آماده كند، لباس
  .هاى او را جفت كرده و جلو او بگذارد كفش

  آمادگى دايم براى پذيرايى از مهمان

  كسى كه فاميل و دوستان زيادى دارد، يا شخصـى اسـت كـه مشـهور بـه     
ل دارد بـراى او مهمـان بيايـد،    بخشندگى و مهماندوستى است و هر آن احتما

 المقدور بايد آماده پذيرايى باشد، تا اگر مهمـانى بـدون دعـوت قبلـى و     حتى
 .سرزده وارد شد، براى پذيرايى از او در مشقت نيفتد و يا مهمان گرسنه نماند

فقـط افـراد   . هاى جود و سـخاوت اسـت   آمادگى براى پذيرايى يكى از نشانه
  انـد و از مهمـان   براى پـذيرايى از مهمـان آمـاده   سخاوتمند هستند كه هميشه 

  . شوند ناخوانده ناراحت نمى

  كردن از مهمان دفاع

 رود، مانند اين است كه از حيث جـان و  وقتى كسى به مهمانى ديگرى مى
جـان   دفاع از. كردن او، پناهش داده است مال به او پناه آورده و ميزبان با قبول

هاى بسيار دور تا به حال رسم  از زمان. م استو مال پناهنده به حكم عقل الز
بـراى    كردند و حتى در زمـان جاهليـت   مى  بوده كه مردم از مهمان خود دفاع
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ريختند و هر طور بود با جان و مال خود از  مى هاى بسيار دفاع از مهمان خون
وقتـى مالئكـه عـذاب بـر     . دادند او را نجات مى  كردند و جان مهمان دفاع مى

او بـه وسـيله همسـرش     عنوان مهمان وارد شدند و قـوم    به) ع( وطحضرت ل
جلـوى در ورودى    اى باخبر شدند، اطراف خانـه حضـرت را گرفتنـد و عـده    

تجمع كردند تا وارد منزل شـوند و بـه مقصـود شـيطانى خـود جامـه عمـل        
ها برآمد، اما چون عده كفار  در مقام دفاع از مهمان) ع( حضرت لوط. بپوشانند

اى كاش قـدرت  : شد و فرمود  بود و قابل هدايت نبودند، خيلى ناراحت زياد
در مقابل شما ايستادگى كنم و از مهمانان خود دفاع نمايم، اما افسـوس    داشتم
بـرم تـا شـما را بـه      بنابراين به خدا پناه مـى . قدرت و توانايى را ندارم  كه اين
زبان اين است كه دربـاره  و سرانجام از جمله وظايف مي .عملتان برساند  سزاى

  .دوست دارد، صحبت كند  مطالبى كه مهمان
قبل از مهمان نخوابد، در حضـور آنهـا از    :ميزبان عبارتند از وظايف ديگر

كمبودها و مشكالت زندگى صحبت نكند، در بين سخنان او حرف نزند، اگر 
 هاى مهمان باب ميلش نبود خود را ناراحت نشان ندهد، در حضور او صحبت

به خانواده خود خشم نگيرد، خود را خوشحال و مسرور نشان دهـد، هنگـام   
  .رفتن او خود را غمگين و ناراحت نشان دهد

  وظايف مهمان

يكى از وظايف مهمـان  . به ميزبان وظايفى دارد مهمان نيز به نوبه خود نسبت 
مالى او ضعيف اسـت، از    اين است كه اگر ميزبان وضع خوبى ندارد و قدرت

داند ميزبان  تى اگر مىآورند نكند، ح تقاضاى غذايى غير از آنچه برايش مىاو 
عرفى اين تقاضا درست  از نظر اخالقى و. كند اش را تهيه مى عالقهغذاى مورد

يكـى از دو نـوع غـذا را انتخـاب كنـد، او        اگر ميزبان از او خواسـت . نيست
  .ترين آنها را انتخاب كند ترين و ساده راحت

  يزبان به قدر كافى بخورداز غذاى م

ى صفت زشت و ناپسندى است كه در هركس وجود داشته باشـد،  كمروي
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يكى از جاهايى كه اين صفت گريبـانگير  . براى او ضرر دنيوى و اخروى دارد
كـه خجالـت     خـاطر ايـن    بـه  خجالتيفرد  .شود، هنگام مهمانى است افراد مى

در چنـين مـواردى     .مانـد  ه مىگرسن خورد و كشد، به اندازه كافى غذا نمى مى
بگذارد، تا هـر طـور كـه     تنها غذاخوردنميزبان وظيفه دارد مهمان را در حين 

بـه شـيعيان ايـن    ) ع(هاى ائمـه اطهـار   يكى از سفارش. خواهد، غذا بخورد مى
شـود   غذاى ميزبان بخورند، و اين دستور عملى نمـى  قدر كافى از  است كه به

   .كمروييجز با كنارگذاشتن 

  غذاى ميزبان را كم نشمارد

 مهمانى كه غذاى ميزبان را تحقير كـرده و : فرمايد مى) ع( امام جعفر صادق
ممكن است ميزبـان  ).  431، ص  16ج  عاملي،(كم شمارد، هالك شده است 

نتواند غذاى مورد عالقه و در شأن مهمان را تهيه كند و از همـان غـذايى كـه    
ش بياورد و اين غذا در نظـر مهمـان نـاچيز    خورند، براي خود و خانواده او مى

غـذا  . طعنه بزنـد  از اين رو مهمان نبايد ميزبان را تحقير كرده و يا به او. باشد
خاطر آن خـدا را شـكر     خداست و بايد به  كه باشد، نعمتاندازه  هرچه و هر

 بودن غذا نگاه كند، بلكه بايد مهمان نبايد به كم. كرده و از ميزبان تشكر نمايد
نگـاه   -يعنـى خداونـد بـزرگ     - كم را به او داده به ظاهر  به كسى كه نعمت

  .بيند كرد، ديگر كم يا ناچيزبودن غذا را نمى  كند، و وقتى بزرگى خدا را نظاره

  براى ميزبان ايجاد مزاحمت نكند

 روز از خانه خارج  روند، در تمام طول بعضى از افراد وقتى به مهمانى مى
راحتى رفت و آمد   توانند به خاطر زن و بچه ميزبان نمى  همينشوند و به  نمى 

بنـابراين مهمـان بايسـتى توجـه      .و كارهاى شخصى خود را انجام دهند كنند
رود، اگر مرد در خانه نبـود و   باشد وقتى به ديدار برادران دينى خود مى  داشته
وقتى كه ميزبـان   كار خود به بيرون از منزل رفت، او نيز بيرون برود و تا  دنبال

 خانه برنگشته است، او نيز برنگردد، تا براى خانواده او ايجـاد مزاحمـت و    به
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  .ناراحتى نكند و آنها در آسايش باشند

  به نوع غذا اهميت ندهد

 در بين مردم اينطور جا افتاده كه اگر كسى را به مهمـانى دعـوت كردنـد،   
  كـردن فقـط بـراى    و دعـوت  اند كه براى او غذاى لذيذى تهيه كرده  يعنى اين

كنـد،   شونده خطور مـى  شخص دعوتن اولين سؤالى كه در ذه. خوردن است
آورند؟ چه غذايى را  اند؟ كى سفره را مى اين است كه چه غذايى درست كرده

بيشتر و چه غذايى را كمتر بخورد؟ و وقتـى كـه از مهمـانى برگشـت، اولـين      
ه، چه غذايى درست كرده بودند؟ اين است ك شود، سؤالى كه از او پرسيده مى

خوردى يا نه؟ خوشمزه بود يا بدمزه؟ كم بـود يـا زيـاد؟ هـدف از پـذيرفتن      
جسمانى و نوع غـذا باشـد،     رفتن نبايد پركردن شكم و لذت دعوت و مهمانى

خود  مثالً با .به اين وسيله باشد بلكه هدف بايد امور معنوى و نزديكى به خدا
 )صلى اهللا عليه وآلـه  ( پيامبر اكرم  كردن به سنت عملخاطر   فكر كند كه من به

ما بيشتر شود،   كه دوستى  روم، براى نزديكى به خدا و براى اين به مهمانى مى
بـودن آن   دادن به غذا و كم و زياد اهميت. كنم ام را قبول مى دعوت برادر دينى
  .نشناس است نمك  هاى از خصايص انسان

  به ميزبان خيانت نكند

 هاى قديم تا به حال رسم بوده كه اگر كسى نان و نمـك كسـى را   زماناز 
 خورد، ديگر نبايد به او خيانت كند، حتى افراد سارق و گناهكار وقتـى نمـك  

  كردنـد و حرمـت او را نگـه    خوردند، ديگر به ميزبان خيانت نمـى  كسى را مى 
فـت و  يكى از وظايف مهمان اين است كه وقتى به خانـه كسـى ر  . داشتند مى

او را خورد، به هيچ عنوان به او خيانت نكند و بايـد جـان، مـال،      نان و نمك
  . ناموس وآبروى ميزبان از طرف او در امان باشد

  هر جا صاحبخانه اشاره كرد، بنشيند

 هنگامى كه يكى از شما وارد منزل: فرمايد مى) ع(حضرت امام محمد باقر
 كند بنشيند، زيـرا  ب منزل اشاره مىبرادر دينى خود شد، بايد هر كجا كه صاح 
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آشناتر  هايى كه نبايد آشكار گردد، صاحبخانه به وضع منزل خود و آن قسمت
  )240، ص 15ج مجلسي،. (است

  به نامحرم نگاه نكند

  نكـردن بـه   يكى از مواردى كه مهمان بايد با دقت آن را مراعات كند، نگاه
دينـى خـود شـد و خـداى      محارم ميزبان است، زيرا اگر كسى مهمـان بـرادر  

بسـيار بزرگـى را     نتوانسـت جلـو خـود را بگيـرد، خيانـت     آنجا نخواسته در 
نظـر و نگـاه يكـى از    : فرمايـد  مـى ) ع( امام جعفـر صـادق  . مرتكب شده است
شيطان است، و چه بسا يك نگاه سـبب حسـرت و نـدامت      تيرهاى زهرآگين

  )560ق،ص1402صدوق، (.طوالنى بشود

  دست از خيانت باز دارهر كجا محرم شدي 
  شود اي بسا محرم كه با يك نقطه مجرم مي

  براى ميزبان دعا كند

 وقتى ميزبان در كمال بذل و بخشش تمام امكانات شخصى خـود اعـم از  
دهد، مهمان نيز وظيفه دارد  غذا، جا، لباس و غيره را در اختيار مهمان قرار مى

 دير و تشكر كند، زيرا تشكر از بنـده براى ميزبان و خانواده او دعا و از آنها تق
غـذايى  ) ع( روزى يكى از ياران امام جعفرصادق. استخدا شكرگزارى از خد 

خـداى را  : حضرت وقتى از آن غذا ميل كـرد، فرمـود   .براى آن حضرت آورد
خداوند غذايت را به افراد نيكوكـار بخورانـد و   : گفت شكر و به صاحب غذا

منظور اين بـود كـه خـدا    ) 439ابوجعفر، ص ( نيكى كنند مالئكه مقرب به تو
  .بدهد  به تو بركت

  اسرار ميزبان را حفظ كند

 طور كه ميزبان بايد اسرار مهمان را حفـظ كنـد و عيـوب او را نقـل     همان
 نكند، مهمان نيز وظيفه دارد اسرار ميزبان را حفظ كنـد و آبـروى او را نبـرد،    

  نقل كنـيم و آن جـايى اسـت كـه    مگر در يك مورد كه اجازه داده شده آن را 
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اى  كسى كه عده: فرمايد مى)ع( امام جعفرصادق. ميزبان خوب مهماندارى نكند
مهماندارى نكند، در حق مهمانـان خـود ظلـم كـرده و       را مهمان كند و خوب

،  8، ج امليع(ميزبان خود غيبت كنند  دربارهمورد   مهمانان حق دارند در اين
ز مجال عفو و گذشت هسـت، يعنـى اگـر مهمـان     در اين موارد ني .)605ص 

  ميزبان خود را عفو كند و آن را در جايى نقل نكند، بهتر است، چـون   كوتاهى
خاطر مشكلى بوده كه براى او به وجود آمده و يـا    ممكن است كوتاهى او به

ــته اســت  ــذيرايى نداش ــدرت پ ــيش از آن ق ــانى. ب ــدف از مهم ــه  ه دادن و ب
رسـول گرامـى   . اوسـت   بـه خـدا و جلـب رضـايت    رفـتن، نزديكـى    مهمانى
اش او را  دينـى  عاجزترين مردم كسى اسـت كـه بـرادر   : فرمايد مى) ص (اسالم

دعـوت او را    دعوت به مهمانى كند و او بدون دليـل و از روى هـواى نفـس   
  )428، ص16، ج همان. (قبول نكند

  دنكنغيبت اش  برادر دينىدرباره در مجلس مهمانى 

  شـود و غيبـت نُقـل مجلـس     باز مـى   غيبت كه معموالً درِ يكى از جاهايى
 خـود را  ياست كـه مـؤمن بايـد جلـو    اينجدر . گردد، هنگام مهمانى است مى

شد،جلوگيرى و نهـى    غيبت نكند و اگر در آن مجلس از كسى غيبت ابگيرد ت
هـركس نـزد او از بـرادر مـؤمنش     : فرمايـد  مى) ع(امام محمدباقر. از منكر كند

و وى از او دفاع بنمايد و يـاريش كنـد، خداونـد او را در دنيـا و      ودغيبتى بش
بـرادر مـؤمنش بشـود و او را      نصرت نمايد و هـركس نـزد او غيبـت     آخرت

كه قدرت آن را داشته باشد كه   يارى نكند و از او دفاع ننمايد با اين نصرت و
يـا و آخـرت   پشتيبانى كند و با اين حال ترك كنـد، خداونـد او را در دن   از او

تواند از غيبـت   اگر مى). 570ص ق، 1402، صدوق(گرداند  حقير مى ناچيز و
 وگرنـه بايـد مجلـس را بـه     ،ديگران جلوگيرى كند، بايد آن كار را انجام دهد

  . عنوان اعتراض ترك كند تا غيبت را نشنود 

  مدت مهمانى 

 ت واى دارد كه اگر از حد خود بگذرد، ديگـر زشـ   هر كارى حد و اندازه
 خـوب و  در هنگام گرسنگى كارى اسـت   غذاخوردنناپسند خواهد شد، مثالً 
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در عبـادات نيـز   . پسنديده، اما اگر تبديل به پرخورى شود، ناپسند خواهد بود
اينطور است، اگر عبادت از حد خود گذشت، اسالم از آن نهـى كـرده اسـت،    

 ، چون اين كاركردن باشد يعنى طورى شد كه تمام كار و زندگى انسان عبادت
رفـتن نيـز ماننـد سـاير اعمـال       مهمـانى . شود زدن به خانواده مى موجب ضربه

و خداپسند است و مورد سفارش ائمـه    واجب و مستحب، كارى بسيار خوب
اش را بـه مهمـانى دعـوت كنـد و      دينى باشد كه انسان بايد برادر مى) ع(اطهار

ى چقدر است و انسان تا چنـد  اما حد و اندازه مهمان. خود نيز به مهمانى برود
اش بمانـد؟ آيـا تـا هـر وقـت كـه دلـش         خانه برادر دينى روز مجاز است در

خواست، برگردد؟ آيا اسالم حد و   بماند و هر وقتآنجا تواند در  خواست مى
  رفتن تعيين كرده است؟   اى براى مهمانى اندازه

  مهمانى سه روز است

ـ  د سـاير كارهـا، مـدت معينـى را     دين مقدس اسالم براى مهمانى نيز مانن
 توانند بدون ايجاد مزاحمت و تعيين كرده و گفته است مؤمنان تا اين مدت مى

 شان بمانند، و بعد از اين مدت بايد بـراى خـود   با آرامش در خانه برادر دينى
  وگرنه سربار ديگران ،توانند در آنجا بمانند فكرى كنند و به عنوان مهمان نمى

اندازه و مدت مهمـانى سـه   : فرمايد مى) ص (ول گرامى اسالمرس. خواهند بود
پس هر چـه بيشـتر از سـه روز بمانـد، صـدقه بـراى صـاحبخانه         .روز است
شود  از اين روايت استفاده مى ).2، ح  83، ص 6ج  ،كليني(شود  مى  محسوب

اى اسـت كـه    سـه روز ماننـد صـدقه    نهايت مهمانى سه روز است و بيشتر از
متأسفانه بعضى از افراد وقتى به مهمانى دوسـت  . دهد مهمان مىصاحبخانه به 

شـود   د كه صاحبخانه مجبـور مـى  نمان ا مىجروند، آنقدر آن مى و يا فاميل خود
يكماهه خود را براى آنها خـرج كنـد و در عـين حـال از مغـازه        تمام حقوق

ا اش ر ماند كه كمبودهـاى خـانواده   چيزى از حقوق او باقى نمى قرض گيرد و
ها از آن حقوق ماهيانـه   در حالى كه تمام خانواده اعم از زن و بچه مين كند،أت

و مرد بايد اداى حقوق آنها را بكند، و با وجود مهمان چيزى باقى  حقى دارند
شديداً نهى كرده و دسـتور داده    دين اسالم از اين عمل بسيار زشت. ماند نمى
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  .  بيفتد  به رنج و زحمتخود نمانيد كه   آنقدر در خانه دوست  است
بايد   همه سفارشى كه در اسالم براى پذيرايى از مهمان شده كه انسان  اين

سـه روز    بگذرد، مخصـوص ايـن    به او خدمت كند، نگذارد به مهمان سخت
رفتار شـود،    است، يعنى در اين سه روز مهمان است و بايد با او مانند مهمان

رفتار شود و  با او مانند يكى از اهل خانواده اما وقتى از سه روز گذشت، بايد 
بـراى مهمـان    شود و در خانه موجود است، هر چه براى زن و بچه فراهم مى

. داشــته باشــد نيــز بياورنــد و وى نيــز نبايــد انتظــار پــذيرايى بيشــتر از آن را
ميزبان بمانـد و وقتـى     تواند در خانه مهمان دو شب مى: فرمايد مى )ص(پيامبر

شـود و   محسوب مى  او نيز يكى از اهل خانه) سه روز گذشت(شدشب سوم 
. نبايـد داشـته باشـد    هرچه گيرش آمد، بايد بخورد و انتظار پذيرايى بيشـتر را 

  )456، ص 16، ج عاملي(

  موقع مهمانى 

 حال كـار خـوب و خداپسـندى اسـت و     دادن به ديگران در هرمهمانى و غذا
 هاى عمومى كـه مخـارج   اما مهمانىاختصاص به زمان يا مكان خاصى ندارد، 

آنهـا  ) ع(هاى خاصى است كه ائمه اطهـار  نسبتاً سنگينى دارد، مخصوص زمان 
  . اند را براى ما بيان كرده

  مهمانى در عروسى 

 يكى از جاهايى كه سفارش شده است ديگران را به مهمانى دعوت كنـيم، 
  ت الهـى عمـل  خود به اين سـن ) ع(ائمه اطهار. هنگام عروسى و ازدواج است

. كردنـد  شد، شـركت مـى   هايى كه هنگام عروسى برگزار مى و در مهمانى كرده
 كـردن در  كـه مؤمنـان را طلبيـدن و مهمـانى     بدان: فرمايد مى) ع( حضرت على

: فرمايـد  مـى پيـامبر  ). 69ص  ش،1370مجلسـي، (سنت است ) ازدواج(نكاح 
   )همان. (پيغمبران است  دادن در وقت تزويج از سنت طعام

  مهمانى دادن هنگام بازگشت از حج و سفر 

 دادن مستحب است، هنگـام بازگشـت از سـفر    يكى از مواردى كه مهمانى
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 بـه شـكرانه ايـن     بر مؤمنان الزم است. حج و خانه خداست  پرفيض و بركت
 بزرگ كه نصيب آنها شده است، در راه خـدا صـدقه بدهنـد و فقـرا و      نعمت 

پيــامبر گرامــى . ننــد و آنهــا را طعــام دهنــدمؤمنــان را بــه مهمــانى دعــوت ك
 عروسـى، : دادن در پنج چيز اسـت  وليمه: فرمايد مى )صلى اهللا عليه وآله( اسالم

ــه  ــد، ختن ــد فرزن ــفر حــج   تول ــه و بازگشــت از س ــد خان ــردن اوالد، خري . ك
  ) 13، ص  1ج  ق،1414،طبرسي(

  اطعام براى ساختن خانه 

هـاى مـرد در دنيـا ايـن      سعادتيكى از : نقل شده است) ع(از ائمه اطهار
بزرگ نصيب كسـى شـد،     وقتى اين نعمت. كه خانه وسيعى داشته باشد  است

امـام جعفـر   . است وليمه بدهد و مؤمنـان را بـه طعـام دعـوت كنـد       مستحب
اى را  كسى كـه خانـه   :خدا فرمود  روايت كرد كه رسول  از پدرانش) ع( صادق

گوشت آن بـه بينوايـان    نى كند و ازبراى خود بسازد و گوسفند چاقى را قربا
والشـياطين و بـارك     الجن واالنسةعني مرد هقاللهم اد«: اطعام دهد و بگويد

پروردگـارا ديـوان متمـرد و آدميـان     ) 412،صق1402صـدوق، (لي في بنائي،
 ،»شياطين را از من دور ساز و اين خانـه را بـر مـن مبـارك گـردان      نافرمان و

  . شود ت مىبدو عناي  خواسته است  آنچه

  اطعام هنگام تولد فرزند و ختنه اوالد 

هنگام  عروسى و: چيز است وليمه در چهار: فرمايد مى) ص(رسول گرامى
هنگـام   دهنـد و  كننـد و بـه مـردم طعـام مـى      تولد فرزند كه براى او عقيقه مى

، ص  76ج  ق1405،مجلسـي . (كردن فرزند و هنگـام بازگشـت از سـفر    ختنه
287(  

دادن در ديـن   هايي از اهميت مهمـان و مهمـاني   تنها گوشهآنچه گفته شد 
  .مبين اسالم بود
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  نوازي و مهمان مهمانهاي  آداب و آيين

  عامه فرهنگ در 

  مدخل

هـا   يكي از صفات برجسته ايرانـي  »نوازي مهمان«همانطور كه پيشتر گفتيم،
خـود آداب بسـياري راجـع بـه مهمـان و        ايرانـي در فرهنـگ  . بوده و هسـت 

وجــود . ايــن امــر ســابقه بســيار طــوالني دارد. گــونگي پــذيرايي از او داردچ
 تأكيدي بر اين است كه در فرهنگ »مهمانسرا«و  »خانه مهمان«هايي چون  واژه

اي اغلب اتاقي را به پذيرايي از  خانه در هر. اي دارد ايراني مهمان جايگاه ويژه 
حتـي در برخـي   . است معروف »خانه مهمان«دهند كه به  مهمان اختصاص مي

ها ديده شده و رسم است كه برخي ظروف، رختخواب و غيره را تنها  خانواده
» .فـالن وسـيله بـراي مهمـان اسـت     «گوينـد   دارند و مـي  مي  براي مهمان نگه

كـه  را نه چندان دور رسم بـوده كـه بهتـرين اتـاق خانـه        همچنين در گذشته
ود، بــه پــذيرايي مهمــان دري، هفــت دري، اروســي و تــاالر بــ دري، پــنج ســه

بهتـرين اتـاق و   نيز معمـوالً رسـم اسـت كـه     اكنون   دادند و هم اختصاص مي
البتـه در اتـاق مهمـاني بهتـرين     . دهنـد  فضاي منزل را به مهمان اختصاص مي

ظروف آنتيك بوده و ايـن اواخـر هـم     و ها مخده ،ها ها، تشكچه ها، پرده فرش
ها  در تعارفات ما ايراني. شود مي  يدهمبل و صندلي، چلچراغ و لوستر و غيره د
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درويشـي   كلبـه  «: نوازي ايرانيان دارد جمله معروفي است كه حكايت از مهمان
اين تعارف كنايه از آن است كه گوينده آن مخاطـب  » .داريم در خدمت باشيم

البته بررسي تعارفات در خصوص مهمـاني  . كند خود را به مهماني دعوت مي
از آنهـا در   اي باشـد كـه بـه برخـي      فصـل و جداگانـه  تواند خود بحـث م  مي

  . نماييم اي ديگر كتاب اشاره ميه فصل
توان صدها شاهد و مثال ديگر آورد كـه ايرانـي در    مخلص كالم آنكه مي

در اينجا برخي از . كند نوازي خود را حفظ كرده و مي همه حال روحيه مهمان
ع بـه پـذيرايي از مهمـان يـا     مردم ايران راجـ  هايي كه در فرهنگ آداب و آيين

  .آوريم رايج است، مي» نوازي مهمان«

  انواع مهمان در فرهنگ عامه

عامه ايران مهمان داراي مراتب و انواع مختلفي است، به طور مثـال   در فرهنگ
مهمـان  : ها نـامي نهـاده بودنـد    در گذشته مردم دماوند روي هركدام از مهمان

ماني، مهمان غريبه، مهمان شهري، مهمان خوانده، مهمان ناخوانده، مهمان خود
كه از گروه علما يا سـادات و  (روستايي، مهمان محرم و نامحرم، مهمان آبروده

اين مهمان (مهمان آبروريز ،)شدند بزرگان بودند و باعث افتخار صاحبخانه مي
مهمـان خانـه    ،)شـد  آبرويـي بـود كـه سـبب بـدنامي ميزبـان مـي        شخص بي

آورد و همچنين  براي خانه و زندگي ميزبان آباداني مياين نوع مهمان (آبادكن
، )داد ميزبـان يـاد مـي     دانست به فرزندان و افراد خانواده چيزهايي كه خود مي

و توقـع زيـادي از    سـت اين نوع مهمان بسـيار پرمدعا (خراب كن مهمان خانه
اين مهمان اگر زن بود مونس زن و ( مهمان مونس و همدم ،)ميزبان خود دارد

شد و ميزبـان هيچگـاه از دسـت او خسـته      ر مرد بود مونس مرد ميزبان مياگ
نشـيني   اين نوع مهمان براي شب(نشين انگيز، مهمان شب هنمهمان فت ،)شد نمي

هـاي   وشنود و شنيدن يـا گفـتن قصـه    و گفت (šabčere) 1چره و خوردن شب
ي نامـه و اميرارسـالن و غيـره بـه مهمـان      پهلواني چون حسين كـرد يـا رسـتم   

                                                 
�. ���$ � ��% #&�'� #(�)� #*�+" ��, -/01� � �����2 �3��.  
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مهمـان   ،)رفت كه بدون اطالع قبلي به منزل كسي مي(مهمان ناغافل ،)رفت مي
 .)خـورد  يعني مهماني كه با پرحرفي سر ميزبان را مي(ايرادي و مهمان سرخور

  )1362تهران، دماوند، غالمعلي مالابراهيمي، (
 :مان نيز مهمان انواع مختلفـي داشـت  ردر تنكابن از شهرهاي شمالي كشو

مهمـان  . اي، مهمان مسـافرتي و غيـره   ، مهمان خصوصي و دورهمهمان دعوتي
دعوتي مهماني است كه از قبل از طرف صاحبخانه براي شام يا ناهار دعـوت  

اي  اي كسي بود كه ماهي يكبار و يا هفتـه  مهمان خصوصي و دوره. شده است
شـد و   اين نوع مهماني اغلـب سـاده برگـزار مـي    . رفت يك بار به مهماني مي

  . ت مهماني دعوتي را نداشتتشريفا
به اين ترتيب كه دوستي بـه دوسـت    ؛نوعي ديگر از مهماني، شراكتي بود

. گفت بيا به اتفاق هم آبگوشت يا غيره را آماده كنيم و با هم بخوريم خود مي
كردند و يك روز جلوتر لوازم طـبخ   سپس روز يا شب مشخصي را تعيين مي

و به خانه دوست  نمودند د نظر را تهيه ميكردند و غذاي مور غذا را فراهم مي
  .كردند رفتند و در تمامي كارهاي پذيرايي با هم همكاري مي خود مي

ها، مهماني اتفاقي بود، مـثالً اگـر كسـي موقـع      يكي ديگر از انواع مهماني
او را با خود به منزل ، ديد عبور از خيابان يك دوست يا يك فاميل خود را مي

خريـد و بعضـاً    مواقع مهمان سـر راه مقـداري وسـيله مـي     برد و اين گونه مي
هنگام صرف غذا، زن و ديگر اعضـاي  . كرد صاحبخانه از اين كار ممانعت مي

دهند بعد  آمدند، اول غذاي مرد خانه و مهمان را مي خانواده جلوي سفره نمي
صاحبخانه شروع بـه خـوردن    يها از آنكه آنها غذايشان را خوردند زن و بچه

زيرا معتقدند ممكن است غذا به مهمان نرسد و سير نشده از سر  ،كنند ميغذا 
  .سفره كنار برود

  مهمان مسافرتي

گاهي مهمان  :دو حالت دارد واين مهمان كسي است كه از مسافرت آمده 
گـردد   كه جزو افراد خانواده است براي ديدار خانواده و بستگان از سفر بازمي

به سربازي رفته يا بـراي كـار ديگـري بـه شـهر       و مثالً پسر خانواده است كه
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گاهي مهمان مسـافرتي بعـد   . ديگري رفته و به ديدار خانواده خود آمده است
گاهي مواقع وقتي كسـي  . آيد از چند سال دوري به ديدن فاميل و دوستان مي

شود و صاحبخانه به دوست و آشنايان نزديـك اطـالع    كه در جايي دعوت مي
كنـد كـه    مشب پيش ما مهمان است و از آنهـا دعـوت مـي   دهد كه فالني ا مي

فهمنـد كـه    نشيني كنار هم باشند يا گاهي دوسـت و آشـنا خودشـان مـي     شب
در ايـن  . رونـد  نشيني به آنجا مـي  مهمان در خانه چه كسي است و براي شب

گذشـته را بـا   . هاست ها بيشتر صحبت از گذشته ها و شب نشيني گونه مهماني
كنند  ند و از كساني كه حاال در ميان آنها نيستند صحبت ميكن حال مقايسه مي

و يـا از حـال و احـوال دوسـتان      كـرده اي دارند تعريـف   و اگر از آنها خاطره
كنند و از گرفتاري و موقعيت آنها  ديگري كه در آن مجلس نيستند صحبت مي

  )جمشيد صالحي، تنكابن، ولمرز.(زنند حرف مي

  يرايي از مهمانو پذ تعارفات ،آداب استقبال

پذيرايي از مهمان بسته به شخصـيت و اعتبـار مهمـان و نيـز     تشريفات و 
آمد زن  در الور رزمي بوشهر، اگر مهمان زن مي. توانايي ميزبان متفاوت است

سـپس زن صـاحبخانه   . زد كرد و او نيز زن صاحبخانه را صدا مي در را باز مي
و احوالپرسي مفصـل، مهمـان را    آيد و پس از سالم براي استقبال به دم در مي
كند و روي آن  اي پهن مي زن صاحبخانه قاليچه. كند به طرف خانه هدايت مي

سپس مهمان را . گذارد اندازد و متكّا هم به عنوان پشتي روي پتو مي پتويي مي
پاش كمي گالب روي دسـت مهمـان    كند و از گالب براي نشستن تعارف مي

زند و بـا شـربتي كـه در خانـه      صورت خود ميريزد و مهمان گالب را به  مي
اگر مهمان مرد باشد هركس در را باز كرد پدر . كند دارد از مهمان پذيرايي مي

زند و او كارهاي مقدماتي استقبال و پـذيرايي را انجـام    صاحبخانه را صدا مي
  )1362نژاد، الور رزمي ، بوشهر،  فرنگيس رزمي.( دهد مي

كه ميزبـان بـراي مهمـان چـاي و يـا شـربتي       در كازرون فارس، پس از آن
انـد   آورد به بهانه اينكه مهمان خاطرجمع شود از اينكه آنچه بـرايش آورده  مي

خـود ابتـدا چـاي و    » اول ساقي، بعد باقي«:  قابل اطمينان است، با گفتن جمله



 31       نوازي در فرهنگ عامه نهاي مهمان و مهما آداب و آيين

 

كند تا مهمـان هـم تمايـل بـراي خـوردن از خـود نشـان         شربت را صرف مي
  )1365فارس،  ،زاده، كازرون محمدمهدي مظلوم.(دهد

آباد ناظم مالير، پس از ورود مهمان، كدبانوي خانه چند استكان  در حسين
آورد و مرد صاحبخانه به ترتيب ارشدبودن افراد، چاي  چاي براي مهمانان مي

  )تا مراد عبدلي، مالير، بي.(گذارد تا صرف كنند را جلوي مهمان مي
رود و  ميزبان از در خانه بيرون مـي همان شهركرد به هنگام استقبال از م در

رود و او را با عزت و احتـرام وارد خانـه كـرده و     چند قدمي به پيشواز او مي
و او را به داخـل  پاشد  و بر سر و صورت مهمان گالب ميكند  اسفند دود مي

  )1365علي ايزدي، شهركرد، (.كند خانه هدايت مي

  ها  تعارفات در مهماني

د آمده، گـل آورده   به، با به: گويد ه به محض ديدن مهمان ميدر اراك صاحبخان
آمديد، قدمتان سر چشم، براي مـا شـادي    چه عجب يادي از ما كرديد، خوش

  )1363محمداسماعيل حيدري، اراك، .(آورديد
  : گونه است در برخي روستاهاي ساري تعارفات اين

  خواهي؟  صاحبخانه مهمان نمي :مهمان
ها، شما را بـاد آورده يـا بـاران،     چه عجب اين طرفخوش آمديد  :ميزبان

  طور شده يادي از فقرا كرديد؟  چه
عجب به جمال شماست، مـا كـه هميشـه    : دهد در جواب ادامه مي مهمان
كـم پيـدا هسـتيد،    . دآمديد، صفا آوردي خوش: گويد ميزبان پاسخ مي. مزاحميم

  . گيرد به ما سر بزنيد سليقه شما نمي
  .شماست، صفا از صورت شماستخوشي از  :مهمان
خدا را . قدم شما باالي چشم، خانه ما را پر از خير و بركت كرديد :ميزبان

  .شكر كه شما را زيارت كرديم
  .كنيد چشم و جان شما سالم، چرا ما را شرمنده مي :مهمان
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  .آمديد قربان قدم مبارك شما، خوش :ميزبان
سـپس زن صـاحبخانه و   . بركت از قدم شماست ما بركتي نـداريم  :مهمان

سيد مرتضـي قريشـي، سـاري،    .(كنند يكي با مهمان احوالپرسي مي ها يكي بچه
1365(  

شــود، ميزبــان بــه  در روســتاهاي الهيجــان وقتــي مهمــان وارد خانــه مــي
  . رود استقبالش مي

چه عجب ياد فقيران كردي، ممنـون كـه    !به به: گويد معموالً صاحبخانه مي
  . ماشانه ما پيشكش ياد ما بودي خانه فقير

  .دارد عجب به جمال شماست، خداوند صاحبخانه را نگه :مهمان
  كنند؟ ها چه مي بچه :ميزبان

  )1370حسين عليدوست، الهيجان، .(كنند دعا به جان شما مي :ميزبان 
  :در جيرفت كرمان تعارفات بدين قرار است

  :مهمان                : صاحبخانه
  خوش باشيد                 خوش آمديد، 

    الحمدهللا، شكر                  سركيفي؟
  خدا را شكر                  بي باكي؟

  درمانده روزگار نباشي                مانده نباشي
  خدا نگهدار چشم شما                قدم بر چشم
  عاقبت شما بخير                رسيدن بخير

  چراغ عمر روشن              چشم ما روشن
  رفع شده به زحمت شما                كسالت نيست

و بـرايش اسـفند    كردهي مهمان گوسفند يا مرغي ذبح رد براادر اغلب مو
عباس شهرياري، جيرفت .(كنند تا خير و بركت نصيب اهل خانه شود دود مي
  )1369كرمان، 

  : قرار است تعارفات در صحنه كرمانشاه از اين
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  :مهمان                :صاحبخانه
  خير بويني                ديار وخير

)diyâr vaxayer(          )xayer boyni( 

  خير ببيني              ديدار بخير
  نوكرتم              حالت خاصه

)hâlat xâsa(        )nokaretam( 

  نوكرت هستم            حالت خوب است
  تندرست باشي              دماغت چاخه

)damâqat čâxa( 

  ------            دماغت چاق است
  سالمت باي               چاخ سالمتي

)âx selâmati(      )selâmat bây( 

  غريو نكني              غريو كفيته
)Qariv keftiya(       )qariv nakeni( 

  غريب نيفتي              ايد غريب افتاده
  گل واران باي          باد هاتيه گل هاورديه

)bâd hâtiya gol hâverdiya(      )gol vârân bây( 

  گل باران باشي            باد آمده گل آورده 
  يادت و دنيا بو            فره يادت كردم

)Fera yâdet kerdam(     )yâdet va donyâ bu(  
  يادت به دنيا باشد            زياد يادت كردم 
  چوت روشن بو            چوم روشن بو 

)Čaom rošan bu(     )čaowt rošan bu( 

  چشمت روشن باشد            چشمم روشن شده
  كم زحمت باي        چي اكي وي زحمت دنيا

)Če aki vi zahmate donyâ(   )kam zahmat bây( 
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  كم زحمت باشي      ا اين زحمت روزگاركني ب چه مي
  )1365اي، صحنه، كرمانشاه،  پنجعلي قزوينه...(و

  :شود در الهيجان به هنگام بدرقه مهمان اين جمالت رد و بدل مي
  .كنم، عزت شما زياد ديگر زحمت را كم مي :مهمان
  .عزت شما بيشتر است، امروز به شما خيلي بد گذشت :ميزبان
  .ما را خجالت داديناختيار دارين  :مهمان
. ها تشـريف بياوريـد   دشمن شما خجالت بكشد، باز هم اين طرف :ميزبان

صـاحبخانه مهمـان را تـا دم در حيـاط      و سـپس  اين خانه متعلق به شماست
  )1380حسين عليدوست، الهيجان، .(كند بدرقه مي

در جيرفت به هنگام بدرقه، صاحبخانه تا چنـد قـدم از بيـرون حيـاط بـا      
رود و پس از اينكه مهمان از در حياط دور شد، صاحبخانه به منزل  مهمان مي

  )1365عباس شهرياري، جيرفت، .(گردد مي باز
در گذشته در برخي روستاهاي اصفهان هنگام بدرقه مهمان مواد خوراكي 

 يهاي هلو و زردآلو و غيره به عنـوان سـوغات   از قبيل بادام، گردو، سبزه، برگه
  )1368اهللا هادي، اصفهان،  فيض. (دادند به مهمان مي

ايران پيش از آمدن مهمان، خانـه را تميـز و    يدر اغلب شهرها و روستاها
وسايل مورد نياز بـراي پـذيرايي مهمـان را از    . كردند حياط را آب و جارو مي

هـاي خـود را    كردنـد و پـيش از رسـيدن مهمـان بهتـرين لبـاس       قبل تهيه مي
داد تا  پخت و آشپزي خود را انجام مي نان ميمعموالً بانوي خانه . پوشيدند مي

  .در حضور مهمان اين گونه كارها را انجام ندهد
در فرهنگ مردم ايران دعاهايي نيز در مورد مهمان و اينكه دائـم در خانـه   

اي را  خداوند هيچ خانه: گويند از جمله اينكه مي. مهمان باشد رايج بوده است
مرتـب  (خانه هيچ كس را بسته نگه نـدارد  درِ خداوند: يا اينكه. مهمان نكند بي

  .و برخي دعاهاي ديگر) در آن خانه رفت و آمد باشد
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  دادن ها درباره مهمان و مهماني نمادها و نشانه

در دماوند مرد مهمان در صورت داشتن چوبدستي و توبره به پشت به محض 
كنـار اتـاق   ورود به منزل ميزبان چوبدستي و توبره خود را به نشـانه مانـدن،   

مهمـان ممكـن بـود در مـدت حضـورش در منـزل       . گذاشـت  مهمانخانه مـي 
اش را با خـود   اگر مهمان چوبدستي و توبره. صاحبخانه به جاهاي ديگر برود

برد، يعنـي   برد يعني ديگر قصد برگشتن نداشت، اما اگر آنها را با خود نمي مي
مالابراهيمي، دماونـد،  غالمعلي .(خواهد گشت مهمان دوباره به منزل ميزبان بر

  )1365تهران، 
در تنكابن وقتي يك نفر به خانه دوسـت يـا فاميـل بـراي روزنشـيني يـا       

شد كه صاحبخانه در منـزل نيسـت، مهمـان     رفت اما متوجه مي نشيني مي شب
براي اينكه ميزبان را از آمدن خود مطلع سـازد، هـر آنچـه را كـه روي ايـوان      

آويخت و يـا يكـي از اشـياء روي ايـوان را      ييافت به قفل در اتاق م منزل مي
گرداند و روز يا روزهاي بعد وقتي  كرد و يا فرش يا حصير را برمي جابجا مي

گفـت كـه    ديد به او مـي  آن شخص مهمان، صاحبخانه را در كوچه و بازار مي
ات آمده بودم و فالن شيئ را به قفل در آويـزان كـردم و يـا     فالن روز به خانه

شد كه  وي ايوان را جابجا كردم و از اين طريق ميزبان متوجه ميفالن شيئي ر
  )1362جمشيد صالحي،تنكابن، .(اش آمده بود فالن روز چه كسي به خانه

شدند  در قروه كردستان رسم بود در هر دهي چند نفر داوطلبانه متعهد مي
بـه همـين علـت يـك      ،كه مهمان غريب را به خانه برده از آن پذيرايي كننـد 

دادند و اين شاخ بـه   شاخ بزكوهي بر سر در دروازه منزل خود قرار مي جفت
تواند بدون اجازه  وارد مي اين معنا بود كه صاحبخانه مهماندار است و هر تازه

شد و  ها اتاقي فرش شده و آماده مي در اين گونه خانه. به منزل وي وارد شود
بـه  . گفتنـد  مي» خانه ديوان«ا اين اتاق ر. يك نفر هم به نام آبدار نگهبان آن بود

گذاشت از هر قومي كه بود فـوراً   وارد به حياط خانه قدم مي محض اينكه تازه
كرد، چـه صـاحبخانه در منـزل     خانه هدايت مي همان آبدار او را به اتاق ديوان

اگر صـاحبخانه در منـزل بـود بـه ديـوان خانـه       . حضور داشت و چه نداشت
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گاهي هـم اگـر مسـافري از راه    . گفت رمقدم ميمهمان خي به آمد و شخصاً  مي
خواست توقف كنـد بـه در خانـه     كرد و نمي رسيد و احساس گرسنگي مي مي

هسـتم نـاني بـه مـن     » رو راه«گفت صـاحبخانه  رفت و مي همان مهمانداران مي
رويي بدون اينكه پـولي دريافـت    در اين موقع صاحبخانه هم با گشاده. بدهيد

» كـارواني  نـان «ايـن گونـه مسـافران را    . داد وي مـي  كند مقدار كـافي نـان بـه   
  1)1368اسداهللا عسگري، قروه، كردستان، .(گفتند مي

رفت، وقتي صـاحبخانه   اي مي در زاهدان رسم بود اگر شخصي به در خانه
برد و روي سرش  كرد و در حين احوالپرسي دست بر پيشاني مي در را باز مي

روزي مهمـان در آن خانـه اسـت و هرگـاه     كه حتماً  بود كشيد به اين معنا مي
ولي اگر صاحبخانه  ،شد گفت بفرماييد، مهمان بايستي وارد خانه مي ميزبان مي

كشيد يعني  برد و گردنش را دست مي دست را بالفاصله پشت گوش خود مي
اش بيايد و روزي آن فرد در آن خانـه   صاحبخانه ميل ندارد كه مهمان به خانه

  )1370زاهدان، سيستان و بلوچستان،  عباس باكيده،.(نيست
مهمان «گشت در سربند شازند اراك هرگاه سربازي از خدمت وظيفه برمي

گرفتند و حتـي بـراي كسـاني كـه از زيـارت       مي  )mehmân šulân (»شوالن
در ايـن مراسـم   . داشـتند  برپا مـي » مهمان شوالن«گشتند، برايشان  مشهد برمي

اش  د كـه يكـي از اهـالي ده بـر بـام خانـه      دعوت از مهمانان به اين طريق بـو 
امشب يا امروز شـوالن خانـه فـالن كـس     « :گفت رفت و با صداي بلند مي مي

بـدين شـيوه همـه اهـالي را بـه       .»است، همه اهالي بفرماييد قدم روي چشـم 
  )1368محمود اميري، شازند، اراك، .(كردند دعوت مي» مهمان شوالن«

اين بوده كه مردم بـدون دعـوت بـه    در برخي روستاهاي اصفهان رسم بر 
نشيني به خانه اقوام و خويشان  خواستند براي شب رفتند و اگر مي مهماني نمي

و دوستانشان بروند قبالً بزرگ خانواده، يكـي از فرزنـدان خـود را بـه خانـه      
پـس از آنكـه   . فرستاد تا ببينند آيا آمادگي مهمان را دارند يا خيـر  مهماندار مي
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  .رفتند نشيني به آنجا مي ساختند آنگاه براي شب آمدنشان مطلع ميميزبان را از 
در اردكان يزد متداول بود كه اگر مهمـان در قريـه حضـور داشـت بـراي      
دعوت وي شخص ميزبان خودش يا همسرش و يـا يكـي از فرزنـدان را بـه     

امـا اگـر   . آورد فرستاد و حضوراً از وي دعـوت بـه عمـل مـي     خانه مهمان مي
نوشـت و آن را بـه دسـت     اي مـي  وستاي ديگري بود ميزبان رقعهمهمان در ر

داد تا آن را به مهمـان برسـانند و از او دعـوت بـه عمـل       يكي از خويشان مي
ضـمن تقـديم   ... دوست گرامـي آقـاي  « :متن رقعه از اين قرار بود. آوردند مي

عرض سالم براي فالن روز يا فـالن شـب در منـزل بنـده دعـوت داريـد بـا        
  .»...با تقديم احترام. رمايي خود مجلس ما را مزين فرماييدف تشريف

در اين منطقـه بـه    1.شد در پايان، نامه امضا و تاريخ در باالي نامه ثبت مي
محمـد حسـين عليـزاده،    .(شد گفته مي» گيري وعده«كردن براي مهماني  دعوت

  )تا بي ،يزد

  آداب نشست و برخاست در نزد مهمان

پذيرايي از مهمان تا آنجا دقيق بودند كه هيچگـاه زن   مردم كشور ما در آداب
كردنـد و   هايشان را نيـز دعـوا نمـي    كردند و بچه و شوهر نزد مهمان دعوا نمي

  .گفتند تا مبادا به مهمان برخورد نمي 2»كيش«حتي به مرغ خانگي هم 
. كـرد  در اروميه صاحبخانه به هنگام مهمان داشتن، لباس رسمي به تن مي

نشست و حتي به پشتي يـا ديـوار تكيـه     نزد مهمان باالي اتاق نميصاحبخانه 
مبـادا   تـا  كردنـد  نزد مهمان صدايشـان را بلنـد نمـي    اعضاي خانواده. كرد نمي

ــده شــود  ــان رنجي ــي . مهم ــو م ــان دو زان ــزد مهم ــه  صــاحبخانه ن نشســت ن
  )1369زاده، اروميه،  سعيده يوسف.(چهارزانو

شـد و شخصـي    د اتاق صاحبخانه ميدر تنكابن مرسوم بود اگر مهمان وار
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شـد، آن مهمـان    كه با او قهر بود در آنجا نشسته بـود يـا بعـد از او وارد مـي    
كرد و نبايد به خـاطر   بايستي به احترام صاحبخانه با او سالم و احوالپرسي مي

گفتنـد و يـا    كرد يا به هم ناسزا مي مهماني كه با او قهر بود مجلس را ترك مي
احترامـي بـه صـاحبخانه     چون ايـن اعمـال را بـي   . آورد مي وجوده كدورتي ب

  . دانستند مي
اگر صاحبخانه براي انجام كاري از اتاق خـارج و بعـد دوبـاره وارد اتـاق     

شـد و   شد مهمان بايد به محض ورود ميزبان به اتاق، از جـايش بلنـد مـي    مي
ارد اتـاق  هـا و  وقتي مهمـان يـا مهمـان   . نشستند هم مي گفت و بعد با اهللا مي يا

هاي مهمـان يـا مهمانـان را جفـت      شدند يك نفر از افراد صاحبخانه كفش مي
داد تا به وقت پوشيدن توسـط مهمـان،    كرد و پشت در اتاق مرتب قرار مي مي 

جمشـيد صـالحي،   ( .ها آماده باشند و مهمان دنبال كفـش خـود نگـردد    كفش
  )1363تنكابن، 

  خورد و خوراك و آداب سفره مهماني

نشيني در فرهنگ عامه ايـران معمـوالً در پايـان فصـل زراعـت و       شبسور و 
در روستاهاي اليگودرز لرستان ايام سـورچراني  . گرفت كشت و زرع انجام مي

هـر فاميـل   . رسيد و مهمانداري در پاييز كه پايان برداشت محصول بود فرا مي
ايـن  . كـرد  هاي فاميل ديگرش براي صرف شام يا ناهار دعوت مـي  از خانواده

هاي آبادي مرسـوم بـود و تـا آغـاز      نوع دعوت براي پذيرايي در تمام خانواده
پس از دعوت از مهمانان، در آغاز از مهمانان با چـاي  . فصل بهار ادامه داشت

و سپس انواع غذاها از قبيل آبگوشـت، پلـو، خورشـت، ماسـت، دوغ، پنيـر،      
حتماً در تمـامي  . شد مي ها، انواع مرباها و غيره پذيرايي شيربرنج، انواع ترشي

گذاشتند كه غالباً لواش، شاطه يـا گـرده    هاي غذايي نان بر سر سفره مي وعده
پس از صرف ناهـار يـا شـام، نوبـت     . شد بود كه از آرد گندم خالص تهيه مي

هـاي   رسيد كـه عبـارت بـود از انـواع ميـوه      مي) šu čare( چره يا شوچره شب
انواع تنقالت همچون نخـود و كشـمش،    موجود از قبيل انار، سيب، پرتقال و



 39       نوازي در فرهنگ عامه نهاي مهمان و مهما آداب و آيين

 

اي  آب نبـات كـه در مجمعـه    و توت، مغز گردو، گندم برشته، شاهدانه، نقـل 
  )1365صادق صحرايي، اليگودرز، لرستان، . (دادند جلوي مهمان قرار مي

پختند به همراه انواع خورش ماننـد   در اروميه معموالً براي مهمان، پلو مي
غـذاهايي  . وبيا سفيد، خورشت لنگر و غيرهخورشت قورمه سبزي، خورشت ل

: ديدنـد عبـارت بـود از    كه معموالً در تابستان براي مهمان تهيه و تدارك مـي 
آش  ،)شـد  كـرده تهيـه مـي    كه از خرماي سرخ( )qisâvâ( دلمه سيب، قيساوا

 ،كردنـد  تر غالباً پلوهاي مخلـوط درسـت مـي    ماست و براي مهمانان خودماني
تـر برگـزار    پلو، رشته پلو و مابقي تشريفات را سـاده  جهمچون زيره پلو، هوي

  )1369زاده، اروميه،  سعيده يوسف.(كردند مي
در الور رزمي بوشهر رسم بود كه اگر تعداد مهمانان از پنج نفر بيشتر بود 

كردند و براي ناهار مهمانـان جگـر بزغالـه را بـراي      اي ذبح مي برايشان بزغاله
راي شام از گوشت دو دست بزغالـه قورمـه تهيـه    كردند و ب مهمانان كباب مي

  )1375نژاد، بوشهر، فرنگيس رزمي.(كردند مي
در اروميه در فصل زمستان ابتدا از مهمانان با چاي داغ و سپس با شيريني 

هـاي خنـك از قبيـل     كردند و در تابستان بـا انـواع شـربت    باسلُق پذيرايي مي
ام عصـر بـا پـالوده از مهمانـان     شربت بيدمشك، بادرنج و يا آلبالو و در هنگـ 

  .آمد پذيرايي به عمل مي
شدند و از هركدام به  ها با چهارفصل سال نامگذاري مي در خراسان مهمان

) كـره ( )maske( مهمان بهاره را با نان فطيـر و مسـكه  . شد نوعي پذيرايي مي
بودن هـوا   ديگري مهمان تابستاني نام داشت و به علت گرم. كردند پذيرايي مي

براي مهمانـان  . شد ز او با آب دوغ خيار، هندوانه، انگور و خربزه پذيرايي ميا
يـا  ) حلـوا ( )benom(شـيره انگـور و بـنُم    ،)qalye(پاييزه، آش رشته با قليـه 

ديدنـد و بـراي مهمـان زمسـتاني آبگوشـت       مرغ نيمرو تهيه و تدارك مي تخم
محمـد كريمـي   .(كردنـد  پلو و يا خورشت آلو تهيه مي يا رشته )yaxni( يخني

  )1365فروتقه، كاشمر، 
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  آداب سفره مهماني

سفره براي مهمـان خودمـاني    :چيدند در اروميه براي مهمانان دو نوع سفره مي
چيدنـد و سـپس    ابتدا در اتاقي جداگانـه سـفره غـذا را مـي    . و مهمان رسمي

كردنـد و هرگـز جلـوي     مهمانان را براي صرف غذا بر سر سفره دعـوت مـي  
چيني هم اين گونه بـود كـه سـفره     سفره. كردند غذا را آماده نميمهمان سفره 

دور تا دور سـفره را   و گذاشتند را پتو مي كردند و اطراف آن سفيدي را باز مي
ها براي هركدام يك بشقاب و يك قاشـق   تعداد مهمان. چيدند با نان لواش مي

نـي، آش،  گذاشتند و غذاهاي داخل ديس را از قبيل بـرنج زعفرا  و چنگال مي
چنـد ظـرف   . دادنـد  ها در وسط و دور تا دور سفره قرار مـي  سوپ و خورش

گذاشتند و چندين ظـرف پنيـر و انـواع سـبزي      دوغ يا شربت وسط سفره مي
اي  دادند و آخرين لقمه همچون جعفري، نعنا و ريحان هم روي سفره قرار مي

دماني همانطور كه هاي خو اما در مهماني. شد نان و پنير بود كه غالباً صرف مي
 .چيدند كردند و وسايل غذا را مي ها نشسته بودند، سفره غذا را پهن مي مهمان

ــاني ــن مهم ــزئين     در اي ــين ت ــا دارچ ــران ب ــاي زعف ــه ج ــو را ب ــاً پل ــا غالب ه
  )1369زاده، اروميه، سعيده يوسف.(دندكر مي

در گذشته در روستاهاي بوشهر رسم بود ميزبان پيش از آنكه مهمان اقدام 
كرد تـا مهمـان دسـتش را     براي مهمان آماده مي 1لگن به صرف غذا كند، آفتابه

كشـيد ميزبـان از    همچنين رسم بود تا مهمان دست از غذاخوردن نمي. بشويد
شد تا مهمان  لگن آورده مي پس از صرف غذا هم آفتابه. شد سر سفره بلند نمي

  .دست خود را بشويد
ـ  وده و هسـت كـه پـس از صـرف غـذا      تقريباً در بيشتر نقاط ايران رسم ب

مـثالً در اروميـه   . دارد مـي  مهمان براي صاحب سفره يا ميزبان دست به دعا بر
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اهللا : گويـد  پس از صرف غـذا مهمـان دسـت بـه دعـا برداشـته و چنـين مـي        
خـدا سـفره   : يعني،)allâh surfâyizi âčiq elasin( سين سورفاييزي آچيق ائله

  .شما را باز نگه دارد
رسم بود پس از صرف غذا مهمانان براي ميزبان اينگونـه دعـا    در كازرون

الهي سفره زيارت پهن كني يا سفره عروسي بـراي عزيزانـت پهـن    : كردند مي
  .كني

اي كه براي غذاي مهمان آماده كرده  در اراك رسم بود كه ميزبان سر سفره
چيـزي   گرفت تا ايستاد و مهمانان را در نظر مي بلكه سرپا مي ،نشست بود نمي

مثالً اگر ديس غـذايي يـا ظـرف    . از خورد و خوراك كم و كسر نداشته باشند
را پر كرده، سر سفره  برد و آن شد فوري آن را به مطبخ مي خورشتي خالي مي

سفره شود و  كردند كه با آنها هم غالباً مهمانان از ميزبان تقاضا مي. گرداند برمي
محمـد  .(شد غذا مي نشست و با آنها هم دار پايين سفره مي در اين هنگام مهمان

  )1365اسماعيل حيدري، اراك، 
در بيشتر نقاط ايران رسم بـوده و هسـت كـه بـه هنگـام صـرف غـذا تـا         

بـرد و   صاحبخانه شروع بـه غـذاخوردن نكنـد مهمـان دسـت بـه غـذا نمـي        
  .كشد بايست آخرين نفري باشد كه دست از غذا مي صاحبخانه مي

كاشان هرگاه سفره عروسـي يـا مهمـاني پهـن     در برخي نقاط مثل شازند 
بايست سه صلوات قبل از گسترانيدن و سه صـلوات بـه هنگـام     كردند مي مي

  .فرستادند كردن سفره مي جمع
يكي ديگر از مواردي كه در سفره مهماني و اصـوالً هنگـام خـوردن غـذا     
رسم بوده و هست اينكه اگر ناغافل كسي به هنگام خوردن غذا وارد مجلسي 

: گوينـد  يـا مـي  . »مادرزنـت دوسـتت دارد  «: گوينـد  شود به شوخي بـه او مـي  
  .»اي زاده حالل«

  نوازي در نقاط مختلف ايران هاي مهمان و آيين  آداب

  پذيرايي مهمان با آب در سيستان و بلوچستان

هاي اجتماعي هر قومي از شـرايط اقليمـي و محـيط جغرافيـايي آن      سنت
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دم بلوچ هـم داراي آداب و رسـومي هسـتند كـه     مر. پذيري بسياري دارد تأثير
هــاي   گرفتــه از زنــدگي چادرنشــيني آنهــا بــوده و جــداي از ويژگــي  تئنشــ

يكي از رسومي كه مردم بلوچ در پذيرايي از مهمان . محيطي آنها نيست زيست
شـود پـس از    دارند اين است كـه بـه محـض اينكـه مهمـان وارد منزلـي مـي       

» منـگ نبـي  «يـا    )manta navi (»نَـوي  منـت «آمدگويي و گفتن جمله  خوش
بلـوچ قـدر آب را بـه    . نمايند يعني خسته نباشي، از مهمان با آب پذيرايي مي

آبي را بهتـر از همـه مـردم ايـران      شناسد، چرا كه طعم تشنگي و بي خوبي مي
ايـن   ،آبـي اسـت   چون سرزمين بلوچسـتان، سـرزمين خشـك و بـي    . داند مي

انـد، وجـود    ي در ميان آنها كه شهرنشين شدهخصيصه در ميان مردم بلوچ، حت
دارد و هر ناآشنايي كه به خانه بلوچي وارد شود، قبـل از هـر چيـز مشـاهده     

كنند و ايـن يكـي از خصوصـيات     خواهد كرد كه مهمان را با آب پذيرايي مي
  )1362محمدحسن عنايتي، زاهدان، .(نوازي ايشان است مهمان

  صحرا آداب پذيرايي از مهمان در تركمن

اند كه اين امر  نواز بوده گرم، ساده و مهمان ها از ديرباز مردمي خون تركمن
اين امر تا به امـروز هـم   . گردد مي اي و شباني آنها بر رو، عشيره به زندگي كوچ

پيرايگـي ايـن مـردم از طبيعـت و محـيط       بـي  صـميميت و . ادامه داشته است
ت، مردمـي دسـت و دلبـاز و    گرفته و عليرغم قهر طبيعـ  تئجغرافيايي آنها نش

نشين هميشه مشكي پر از قورمه گوشت  هاي صحرا تركمن. اند نواز بوده مهمان
انـد كـه اگـر     و روغن حيواني از سقف آالچيق، سمت آستانه در آويزان داشته

ايـن سـنت هنـوز هـم بـين      . مهماني سر رسـيد، غـذاي آمـاده داشـته باشـند     
هـا مهمـان بـا رزق و روزي     ركمنبه باور ت. هاي خراسان مرسوم است تركمن

ميزبان با آنچه در توان دارد اگر «آيد و مثلي دارند به اين مضمون كه  خود مي
مهمان را راهـي كـن   «: گويند يا مي» .از مهمان پذيرايي كند در خجالت نيست

براي تركمن ايـن يـك قـانون بـوده اسـت كـه       » .خاطر هستي آن وقت آسوده
د يك قطعه مرغ يا يـك رأس گوسـفندش را نيـز    ميزبان اگرچه فقير باشد باي

 .آيـد  هيچ مهماني بدون پذيرايي از خانه تركمن بيرون نمي. براي مهمان بكشد
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  .حاال اين حرمت با يك كاسه چاي است يا يك لقمه نان
: گويـد  ها مثلي دارند كه مـي  تركمن ،در مقام سپاس مهمان از سفره ميزبان

 :يعنـي  )bir gun ruzâ mung gun alâm( بير گون روزا مونـگ گـون سـالم   
  .»يك روز نمك را هزار روز سالم بايد«

اقامـه نمـاز، شـوهردادن    : همچنين معتقدند در پنج چيز بايد عجله داشت
تقـاني، تـركمن    قربان قلـيچ  آنه.(دختر، دفن ميت، امر خير و پذيرايي از مهمان

  )1375صحرا، 
ها به ويـژه   و منظوم تركمن درباره قدر و منزلت مهمان در آثار ادبي منثور

  . ها رفته است در اشعار عارفان و شاعران، از مهمان و ميزبان سخن
عمومـاً  . و جايگاه آن بسيار ارزشمند اسـت  دشتستان بوشهر هم مهماندر 

گيـرد كـه    دعوت به مهماني براي عروسي، وليمه سفر حج و غيره انجـام مـي  
  .گويند يا واطلبوني مي )vâtelebu ( »واطلبو«را  مردم اين ديار آن

  نوازي در كرمان مهمانخاص آداب 
ايومـون شمـه ور بـكبوتربچ      ومخوشا امشو كه مهمون شماي  

  خدا دونه كه فردا شو كجايوم      ترشرويي مكن ور روي مهمون
اين مردم . نوازي آراسته بودند مردم كرمان از ديرباز به صفت زيباي مهمان

انـد   اند، همواره سعي بر اين داشـته  زيسته مي گرم كه در دل كوير خشك خون
نهـاده رفتـاري قابـل     مـي واردي كه به شـهر و زادگاهشـان قـدم     كه با هر تازه
طـور كلـي نـام كـوير بـا مهربـاني و        بـه . خور شأن داشته باشـند تحسين و در

محلـي را   ،در آغاز ساخت و بنـاي سـاختمان  . جين شده استعنوازي  ميهمان
چرا كه مهيانمودن كليـه   ،گيرند بال از ميهمان در نظر ميجهت پذيرايي و استق

وارد از اصـول اوليـه زنـدگي مـردم      وسايل رفاه و آسايش هر ميهمان و تـازه 
سابق بر اين در هر منزلي محلـي  . شود كرمان و مناطق اطراف آن محسوب مي

ه كم بـه فراموشـي سـپرد    و يا تاالر كه امروزه اين نام كم» دري پنج«بود به نام 
اين محل تشكيل شده بود از . نمايند خانه بسنده مي شده و مردم تنها به ميهمان

هـا   بـري  اتاقي بسيار بزرگ كه اغلب در و ديوار آن به بهترين نحو با انواع گچ
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در . گير و از نور كـافي برخـوردار بـود    اين اتاق اصوالً آفتاب. تزئين شده بود
موقعيت فصلي كه وجود داشت، بسيار  ها اين محل بنا به ها و تابستان زمستان

هـاي باسـليقه كرمـاني     مردم كرمان به ويژه خانم. مناسب و قابل سكونت بود
آن هـم بـا    ،نمودند ن ميغالباً طبق سليقه خويش اين اتاق را جهت ميزبان مزي

ها، پشتي و چندين بالش و متكّا كه  كرماني، انواع تشكچه وسايلي از قبيل قالي
وسـايل بهداشـتي از   . شـد  استراحت مهمانان در نظر گرفته مي براي آرامش و

اسـتفاده   بـراي قبيل حوله، لباس راحتي و خالصه كليه وسـايل در ايـن اتـاق    
تزئينـات   ،گرفت اي كه در گذشته بيشتر مدنظر قرار مي نكته. مهمانان مهيا بود

و وسايل اين اتاق بود كه اغلب هنر دسـتي هـر كـدبانوي كرمـاني محسـوب      
هـا سـعي    به عنوان مثال از آنجا كه پته كرمان معروف بود، لـذا خـانم  . شد مي
هـاي ايـن اتـاق را از جـنس پتـه       ها و روبالشـي  ها، پشتي كردند انواع پرده مي

  )1370زهرا ايزدي، كرمان، .(انتخاب نمايند
در پسوجان سيرجان هم اگر مهمان بخواهـد وارد منزلـي شـود، چنانچـه     

زند و اگر مرد نباشد نام پسر  همان مرد خانه را صدا ميدرب خانه باز باشد، م
اما اگر درب خانه بسته بـود  . شود زند و سپس وارد مي بزرگ خانه را صدا مي

كوبـد و منتظـر    كـوب مـي   مهمان هركسي باشد، درب را با دسـتگيره يـا درب  
كيه، مهمان اگر از آشنايان باشد، با صـدايي كـه او   : صاحبخانه. ماند جواب مي

خانه چه  خونه ميهمون دوست دارين؟ صاحب هاي صاب: گويد ا بشناسند مير
قدم مهمون ور چشـم، چـي   : گويد صاحب صدا را بشناسد و چه نشناسد، مي

خانـه   بعـد از بازشـدن درب  . خـدا نگهـدار چشـمتون   : مهمان. از مهمون بهتر
» وكـار  حـال «هـا  مهمون و صاحبخانه باز هم احوالپرسـي يـا بـه قـول كرمـاني     

كننـد و از خـود و خـانواده     طرفين در اينجا تعارفاتي رد و بـدل مـي  . كنند مي
در گذشـته بـه محـض ورود مهمـان، زن و     . شوند يكديگر جوياي احوال مي

هـاي   كردنـد و فرشـي را كـه از قاليچـه     خانم ميزبان فوري آب و جارويي مي
اهللا عزيـز . (نمودنـد  كردند و مهمان را دعوت به نشستن مي محلي بود پهن مي

  )1369پاريزي، سيرجان،  نژاد ايران
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اگر ورود مهمان پيش از ظهر و يا كمي بعـد از ظهـر تـا نزديـك غـروب      
» زود آتشـي، علـوئي بكـن   «: گويـد  مرد ميزبان خطاب به همسرش مـي  ،باشد

معموالً اتاق خوب، فـرش خـوب،   . يعني براي مهمان چاي و غذا درست كن
گيرنـد و از او   ي مهمان در نظر ميرختخواب خوب، غذا و ميوه خوب را برا

خانه و تا همه  وقتي سفره پهن شد، مهمان به احترام صاحب. كنند پذيرايي مي
كند و وقتي همه آمدنـد   نمي غذاخوردننشيند و شروع به  نيايند سر سفره نمي

برخي غذاخوردن افراد كـوچكتر و  . كنند ياد خدا شروع به خوردن مي با نام و
از سيرشدن بزرگتر و يا صـاحبخانه زشـت و خـارج از ادب    يا مهمان را بعد 

 غـذاخوردن سفيد از  وقتي يك نفر بزرگتر و ريش  دانستند، لذا در سر سفره مي
كشيدند و اگر مهمـان بعـد    كشيد، افراد كوچكتر نيز دست از غذا مي دست مي

بـراي اينكـه مهمـان    . دانسـتند  را نيز زشت مـي  خورد آن از صاحبخانه غذا مي
سير شود و نيز كوچكترها سير شوند، افراد بزرگتر و يا صاحبخانه اگـر   خوب

دهنـي  «برنـد و بـه اصـطالح     سير هم شده باشند، معموالً دستي به سـفره مـي  
تعارفاتي نيز در اين مرحله رد و بـدل  . تا مهمان خوب غذا بخورد» جنبانند مي
تـون كـم    ز سفرهخدا نون ا: گويد مهمان در جواب پذيرايي ميزبان مي. شود مي

تـون هميشـه پهـن     نكنه، خدا كنه سير عمر و سير رزق باشين، خدا كنه سفره
ــه   ــه هميشــه تندرســت باشــين و در خون ــاز باشــه و  باشــه، خــدا كن ــون ب ت

  )1369نژاد، كرمان، سيرجان، عزيزاهللا ايران.(غيره
  :ها بسيار جالب توجه است تعارفات معمول در مهماني

آمديد، خيلي عجـب، صـفا آورديـن،     ماييد، خوشبفر: رو به مهمان ميزبان
  . كرديم گفتين، گاوي، گوسفندي آماده مي الاقل جلوتر مي

عجب از ما نيسـت مـا كـه همـش مـزاحميم،      : گويد در جواب مي ميهمان
  .سرمون رو بگيرن پامون اينجايه، پامون رو بگيرن سرمون اينجايه

فعـه را اصـالً قبـول    مـا ايـن د  : گويد چنين مي ميزبان و موقع خداحافظي
  .نداريم، منزل خودتان است باز هم تشريف بياوريد

خـدا از سـرمنزل كمتـان نكنـه، شـما هـم       . شيم مزاحم مي ،چشم :ميهمان
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كلبـه درويشـي   (تشريف بياوريد، گدا منزلي هست متعلق بـه خودتـان اسـت   
  ).داريم

  و لُر همان نوازي در قوم بختياريآداب م

اي و روحيـات آزادمنشـي،    يط اقليمـي، منطقـه  ها با توجه به شرا بختياري
در ديـار  . انـد  نواز بوده و به اين صـفت شـهره عـام و خـاص     مردماني مهمان

دستان او را بـه  و  آيند بختياري به حرمت مهمان با رويي گشاده به پيشواز مي
) اتــاق پــذيرايي(»المــردان«او را در بــاالي . فشــارند گرمــي و صــميميت مــي

. كننـد  دارند بي هيچ چشمداشتي در طبق اخالص نثار مـي نشانند و هرچه  مي
نـوازي   ها مثـل معروفـي اسـت كـه حـاكي از حـس مهمـان        در ميان بختياري

مهمان شاد آمد كه از بركـت  (شاذ اويذ مهمون ز باليس بخوريم نون: آنهاست
  .)و پرتوش ناني بخوريم

نش ها معتقدند كه مهمان داراي رزق و روزي اسـت كـه بـا آمـد     بختياري
وليت است تـا  ئها ميزبان داراي مس در ميان بختياري. آيد رزق و روزي هم مي

وليت پذيرايي بلكه باالتر ئزماني كه مهمان در خانه و حريم اوست نه تنها مس
هايي كه از سـياحان   در سفرنامه. وليت سالمتي ميهمان هم با اوستئاز آن مس

ها و انواع غذاها و بـه   بختياريهاي  دوستي از مهمان ،و جهانگردان به جا مانده
  .خصوص كباب بختياري صحبت به ميان آمده است

بـا دعـوت و    يكـ ي :به دوگونه اسـت  كردن بروجرد مهمانهاي  در ميان لر
. ينينشـ  دعوت، به صورت سرزدن و شب بدون  يمهمان يگريگرفتن و د وعده
ان خـود  بخواهد دوستان و بستگ يگونه است كه اگر كس نيبا دعوت ا يمهمان

كند و به سـراغ آنهـا    ياش دعوت كند، پسر كوچك خود را قاصد م را به خانه
. رسـاند  ي، جواب را به بـزرگ خانـه مـ   يقاصد بعد از گرفتن دعوت. فرستد يم

گار را يان و سـ يـ و قل يكـرده، بسـاط چـا    زبان، خانه را آب و جارو يآنوقت م
ـ يند، ما چهار نفر باشـ ين سه ياگر مدعو. گستراند يم ـ ان زب ـ ا يـ ك مـرغ  ي ك ي

ها هـم اگـر    مهمان. گذارد يده به همراه برنج بار ميرا سر بر يا غازي بوقلمون
رونـد   يزبان ميهنگام غروب جمع شده، به خانة م ،دنشام وعده شده باش يبرا
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. كننـد  يرا متوجـه حضـور خـود مـ    ااهللا دم در خانه، صاحب خانه يو با گفتن 
ــاحب ــتق ص ــه اس ــم ب ــ خانه ه ــان م ــآ يبال مهمان ــت ي ــد از دس دادن و  د و بع
بعـد از  . كننـد  يمـ » 1المردون«زبان را جلوتر از خود روانة ي، مييگوآمد خوش
گذارند  يگار ميگار باشند چه نباشند، سيمهمانان چه اهل س ي، برايپرس احوال

 يرسد و تـا چـا   يم يبعد نوبت به چا .ندرآو يان ميان باشند قليو اگر اهل قل
نكه خود مهمان گفته يمگر ا ند،آور نميا شام يناهار  اند مهمان نگذاشته يجلو

بعد از ناهار . خورد ينم يا با شكم گرسنه چايندارد و  يبه چا يليباشد كه م
  .شود يم ييرايا پسته پذيل و يآج ،ينيريوه، شيا شام از مهمان با ميو 

ـ بـاً تعط يدعوت؛ در فصل زمستان كه كشـت و زرع تقر  يب ياما مهمان   ل ي
د يـ د و بازديـ شـتر بـه د  يدارند، پس ب يشتريشاورزان اوقات فراغت باست، ك

ش يدعوت و سـرزده بـه خانـه قـوم و خـو      يروند و معموالً هم ب يگر ميهمد
ـ اگر قصد ماندن هم داشته باشند چنـد سـاعت مانـده بـه ظهـر و      . روند يم ا ي

اگـر  . هار را داشته باشـد اا نيروند تا صاحبخانه، فرصت پختن شام  يغروب م
آنكـه بـه نـوع     يخانـه بـرا   برود، صـاحب  يروقت به خانة كسيد يليخ يسك

 ،»رموقه خرجش پا خوشـه يمون ديم«: ديگو  يم ،ديايوارد ن يا اش گله ييرايپذ
 يا رموقع گلـه يمون ديم«ا ي. مهمان ديروقت خرجش پاي خودش است: يعني

  .دخانه ندار  اي از صاحب مهمان ديروقت گله: يعني ،»خونه ناره وا صاب
 ينـواز  دوست و مهمـان  ها مردمان مهمان  يمردم لرستان، از جمله بروجرد

اش را بــا خــودش  يز خداســت و روزيــمهمــان عز«هســتند و معتقدنــد كــه 
شان مهمـان شـود، همـانطور كـه از       ههم به خان يا بهياگر غر يو حت »آورد يم

 ييرايبه هـم پـذ  يكنند، به همان نسبت از شخص غر يم ييرايبستگان خود پذ
؟ مگـر  يا ا از كجـا آمـده  يـ ؟ يكه هسـت : پرسد يوقت نم چيزبان هيكنند و م يم
زبـان سـر   يدسـت دهـد آنوقـت م    يا شام، فرصتينكه بعد از صرف ناهار و يا

                                                 
آرايند كه به آن  ر معموالً اتاقي را مخصوص مهمانان عزيز و گرانقدر خود ميمردمان لُ .1

  .گويند المردون مي
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 ،مهمـان نشـود   يم كـه باعـث شـرمندگ   يمال يكند و با لحن يصحبت را باز م
ـ ا دهياست كه خدمت شما نرسـ  يمدت«: ديگو يم رامـوش  فتان را فيم نـام شـر  ي

  .قضايا يكند و باق يم يبه خود را معرفيو بعد شخص غر» ميا كرده
ـ  يهـا  ز است اما گاه مهمـان ياگر چه مهمان عز  دا يـ هـم پ  يا مالحظـه  يب

. گذرند ينم ير مهمانيخانه را به لب نرسانند از خ شوند كه تا جان صاحب يم
هـا و   مثـل شـود كـه در    ينقـل مـ   ييهـا  مالحظه داستان يب يها از رفتار مهمان

  :دا كرده استيها نمود پ يبروجرد يها ليتمث
ك ماه تمام هم در آنجا يشود و  يمهمان م يا به خانه يا بهيمرد غر يروز«

زبـان را هـم   يال رفتن از خانه ميخ ييگو. كند يم يخور اندازد و مفت يلنگر م
شود و دور  يله مذخور  مهمان مفت يخانه از پخت و پز برا زن صاحب. ندارد

مهمـان مـزاحم را از سـر خانـه و      كشد تا شـرّ  يم يا از چشم شوهرش نقشه
اط يـ ه كـه بـه ح  ياز مرغان همسـا  يك روز كه مرغيپس . اش كم كند يزندگ
ش پوپِلَـه    «: ديگو يكند و به مرغ م يش ميد را كيآ ياش م خانه ش، كـ ش، كـك

سـتري،  اي مـرغ بـرو بـرو كاكـل خاك    : يعنـي . ه رو دو رو خوشَهيرشَه مهمو 
ـ ياما مهمان كه خ. مهمان يك روز دو روز خوش و عزيز است  ،پـررو بـود   يل

رون كند در جواب زن يخانه ب االت رفتنش را از سر زن صاحبينكه خيا يبرا
ش پوپِلـه الره، م  «: ديگو يكند به مرغ و م يصاحبخانه رو م ش، كـش، كمـو  يك

مـانم تـا    من اينجا مهمان مـي  برو برو، اي مرغ الري: يعني .»بهاره يچِنَه تا ايا
   .فصل بهار

در  يرپيم شياز رحنقل به  يل را استاد انجوين تمثيگر از ايد يتيالبته روا
ك روز، دو روز يـ مهمـان  «با عنوان  )جلد اول( ل و مثليتمثكتاب  66صفحة 

  :آورده است» است
گـذرد   يكه م يچند روز. رود يدن پسرش از ده به شهر ميد يبرا يپدر«

گـذارد و بـه    ياش را در گهـواره مـ   رود، عروس بچه ية عروسش سر محوصل
  : گويد اش مي براي بچهخواندن  ييبهانة الال

  روز، دو روزه مهمان يك         الي الي الي فيروزه                   
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  باورها و اعتقادات راجع به مهمان

قبل از اينكه در برخي نقاط ايران مردم را عقيده بر اين است كه روزي مهمان 
اي برود به منزل صاحبخانه رفته و از اين رو مهمان را دوست  خودش به خانه

  .)آيد مهمان جلوتر از خودش مي معتقدند روزيِ(كنند دارند و احترام مي مي
برخي از مردم كشورمان اعتقادات جالبي راجع به مهمـان داشـته و دارنـد    

ته ايـن باورهـا امـروزه بسـيار     الب. كه بازگويي آن چندان خالي از لطف نيست
  .اند كمرنگ شده

نشـانه آمـدن مهمـان     ،اگر خروسي روي پله خانه بايستد و آواز بخواند -
  )1370طليعه آرزومند، سياهكل، گيالن، .(است
داننـد و   را نشـانه آمـدن مهمـان مـي     اگر پشت سبيل كسـي بخـارد آن   -

  :گويند مي
  )نگارنده ابن،تنك(مي مچه خارش كانه االن ونه مهمان بيه 

)Mi mače xâreš kâne alan vane mehmân beya( 

اگر دو مرغ طوري به هم نزديك شوند كه انگار دارنـد در گـوش هـم     -
  .دانند را نشانه آمدن مهمان مي كنند، آن نجوا مي

چشم راست بر روي گونه بيفتد، معتقدنـد مهمـان    ياگر تار مويي جلو -
 )1367، الهيجان،   آذره(. آيد مي

معتقدند اگر اتفـاق بـدي    و روند شب يا روز اول ماه به خانه كسي نمي -
پـور، تنكـابن،    عزيـز عيسـي  (.گـذارد  را به پاي مهمان مـي  بيفتد صاحبخانه آن

1380( 
 ،رايج بود و آن» ماه در مج«يا » 1پا در مج«البته در تنكابن در گذشته رسم 

كردنـد   نه خود دعوت ميقدمي را اول ماه به خا اينگونه بود كه شخص خوش
  )نگارنده.(تا قدم او باعث خير و بركت اهالي خانه شود
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گوينـد قيچـي پريـد،     خود به خود بيفتد مي ،اگر قيچي از دست قاليباف -
  .آيد مهمان مي

اي شناور گردد، به تعداد همـان   تفالهچاي معتقدند اگر بر روي استكان  -
 .شود ه بر آنان وارد ميها مهمان يا مهماناني در راه است ك تفاله

ها بر روي هم سوار شوند، مهمان به منزل آنان  اگر به طور اتفاقي كفش -
 . وارد خواهد شد

ها به رديف چيـده شـد آن را نيـز بـه نـوعي       اگر به طور اتفاقي استكان -
 .دانند نشانه آمدن مهمان مي

اي جارو به دست گرفت و شروع بـه جـاروكردن حيـاط     اگر دختربچه -
 .دانند را نيز نشانه آمدن مهمان مي انه نمود، آنخ

اي از خمير از جلوي دستش  كردن خميرنان، تكه اگر زني هنگام درست -
 .آيد بر زمين بيفتد معتقدند كه سهم مهمان است و به زودي مهمان مي

اگر بچه خردسال خانواده از در وارد شود و سالم كند، معتقدند مهمـان   -
 .آيد مي

نزديك خانـه  ) جيك(وجان كرمان اعتقاد دارند، اگر نوعي كالغمردم پس -
انتظـار مسـافري    آيد و اگر مدتي چشـم  جيك كند، باور دارند مهمان مي جيك

 :خوانند باشند، اين شعر را مي
  خيرت خبر خيرت خبر         وـكال جيكو، دم باريك          
  كنم چنگت شيرين مي      مــكن بالت رنگين مي          

  خيرت خبر، خيرت خبر                                 
    اي بكن و فر بكن برو يك كر ديگه    ياد اگر فالني از سفر مي         

  )صدا يا آواز بده و پرواز كن برو(                          
بـاور دارنـد حتمـاً     ،اگر پرنده بعد از آن صدايي كرد و پرواز كرد و رفت

  .شان خواهد آمد و مهمان آنها خواهد شدمسافر مورد نظر
دهد دروازه منزل را باز كند،  اي كه خوب و بد را تشخيص نمي اگر بچه -

  .آيد معتقدند مهمان براي آنها مي
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اي شــود، معتقدنــد حتمــاً بــراي  آلــوده وارد خانــه اي خــاك اگــر گربــه -
 .صاحبخانه مهمان خواهد آمد

 .دانند ا نشانه آمدن مهمان مير آن) بزند(اگر چشم راست كسي بپرد -

اختيـار بيفتـد،    اگر موقع خوردن چـاي، قنـد از دسـت صـاحبخانه بـي      -
 .رسد زودي مهمان ميه معتقدند ب

در نهايت اينكه ايراني هر زمان منتظـر مهمـان بـوده و هسـت و آنچـه از      
اي بـراي اثبـات    اعتقادات و باورهاي او در اين كتـاب گفتـه شـد تنهـا بهانـه     

  .است ازي ايرانيان بوده نو مهمان





 

 

�  

  در ادب عامه  جايگاه مهمان

  )ها و غيره اشعار، قصه ،ها ترانه(

دهد مردم ايران براي مهمـان و جايگـاه آن    يكي ديگر از مواردي كه نشان مي
در وصـف  . بازتاب جايگاه مهمـان در ادب عامـه اسـت    ،احترام زيادي قائلند
ه شـده كـه منتخبـي از آنهـا در ادامـه      هاي بسياري سرود مهمان اشعار و ترانه

  :شود مي  آورده
ه كفتر بچه ور بون شمايومـك      مـخوشا امشو كه مهمون شماي  

  خدا دونه كه فردا شو كجايوم      ترشرويي مكن ور روي مهمون
***  

  مـي از برايـارين قند و چايـبي    شب كه مهمون شمايم هشب و نيم
  ردا شو كجايمــخدا دونه كه ف        ون ـــترشرويي مكن ور روي مهم

***  
  ه مهمون عزيز آيد برايمـك        مـق باوفايـزن، رفي بزن ني

  بنال اي چنگ امشو از برايم        بخون اي نازنين يار عزيزم
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  به چوب نار، چوپوني كنم من      به توي باغ، باغبوني كنم من
  كُشم من، يار مهموني كنم من       1اي از ميش گوزل بگيرم بره

***  
  كه دلبر آيه، مهموني كنم من      م منـبه كوي الر چوپوني كن

  به پيش پاش قربوني كنم من      بگيرم قوچي از سردار قوچون
***  

  سرم بشكست و پيشوني          ونيــشبي رفتم به مهم
  يـردم به نادونـه كـگن          يـو ميدونـداوندا تـخ

***  
  و كجايومخدا دونه كه فردا ش      خوشا امشو كه مهمون شمايوم

  نمايم ه فردا دردسر كم ميـك      دار هـتو يك امشو ما را نيز نگ
***  

  گدا بيدم ولي سلطونم امشو         وـپالنگري مهمونم امش 2ول
  م امشوـبين اب پلو ميـسر ق        جو هرگز نديده گدا كه نون

***  
  

خواسـتند خانـه ميزبـان را تـرك      ها مـي  در برخي نقاط تهران وقتي مهمان
  :خواندند گونه مي ينگويند ا

  خوابم توي دالون مي      صاحبخونه نگذار كه برم 

                                                 
�. ��E� &�	  
  لگُ: ول .1
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  ون ميندازمــروم پال         صاحبخونه نگذار كه برم
  )1365اخترالدوله قهرمان، تهران،(

***  
در برخي روستاهاي كرمان كودكان در خصوص مهمان اين ترانه را 

  :خواندند مي
  مهمون يكي دو ساله          گچي گچي چندساله

  مهمون يكي دو روزه          روزهــگچي في گچي
  )1365نژاد پاريزي، كرمان،  عزيزاهللا ايران(

آمـدگويي بـه    در بين مردم ايران معموالً رسم است كـه در هنگـام خـوش   
  :گويند مهمان چنين مي

      آمد ز آمدنت خوش آمدي كه ما را خوش 
  هزارجان گرامي فداي هر قدمت

***  

      ام انهاز فروغ روي مهمان شد منور خ
  ام ام روشن چون او شمع است و من پروانه خانه

      كند پروانه را  شمع ما امشب زيارت مي
  روم مهمان صاحبخانه را من به قربان مي

***  

  ها و حكايات قصه

  آبگوشت غاز

زن صـاحبخانه بـراي شـام    . اي مهمـان شـد   مرد غريبي شـبي را در خانـه  
ايشان رسيد آبگوشت غـاز را پـيش   آبگوشت غاز پخته بود اما وقتي مهمان بر
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شـب   مرد صاحبخانه نيمـه . كردندنياوردند و براي شام تنها به نان و پنير اكتفا 
كرد مهمان خوابيده، از همسرش پرسيد چـرا بـراي شـام     در حالي كه فكر مي

داشتم تا بعـد از اينكـه    خوراك را نگه: خوراك غاز را نياورده است؟ زن گفت
مهمان هم كه همه حرفهـا را شـنيده بـود نـزد     . ريممهمان رفت خودمان بخو

او . آيـد  خود قسم خورد غازي براي آنها بپزد كه يك غاز هـم از پهلـويش در  
آهسـتگي   سـپس بـه  . منتظر مانـد تـا زن و شـوهر ميزبـان بـه خـواب رفتنـد       

خيز سر طبق نان رفت و چند تا نان برداشت و بر سـر   چهاردست و پا و سينه
گوشت را از تنور درآورد و غاز پخته را از درون ديـزي  تنور رفت و ديزي آب
هـايش را   ها گذاشت و در دستمالي پيچيد و بعـد چـاروق   برداشت و ميان نان

مهمان . توي ديزي گذاشت و دور ديزي را بست و آن را داخل تنور گذاشت
هنگام در حين صـرف صـبحانه مشـغول صـحبت از هـر دري       و ميزبان صبح

راستي برادر تو چند سال داري؟ و : خانه از مهمان پرسيدشدند تا اينكه صاحب
دانم ولي به ياد دارم زمـاني كـه چـارق     تاريخ دقيقش را نمي: مهمان پاسخ داد

پاشا قلعه ديزي را فتح كرد و غازپاشا از قلعه ديزي فـرار كـرد آن وقـت مـن     
زن و شـوهر تعجـب كردنـد و    . رفـتم  چهار دست و پا به طرف طبق نان مـي 

پس شما بايد خيلي سن داشـته باشـيد، چـون مـا چنـين مـاجرايي را       : گفتند
  .نشنيده بوديم

اش را تمــام كــرد و دســتمالش را برداشــت و  خالصــه مهمــان صــبحانه
بعد از رفتن مهمان، مرد صاحبخانه رو به زن كـرد و  . خداحافظي كرد و رفت

ن را بيار خب حاال كه از گوشت غاز براي مهمان بيچاره نياوردي اقالً آ: گفت
زن خوشحال از اينكه آبگوشت غاز را به تنهايي خواهنـد  . تا خودمان بخوريم

ابتدا آب خوراك . خورد سر تنور رفت و ديزي را بيرون آورد و سر سفره برد
را در كاسه خالي كرد و تريد كردند و خوردند و بعد زن دستش را برد تـوي  

ها سر  د كه به جاي غاز چاروقديزي تا غاز را بيرون بياورد با كمال تعجب دي
آمد و تازه  آن هنگام بود كه آه از نهاد زن و مرد خسيس بر! آوردند از ديزي در

اي كه مهمان در خصوص تولدش تعريف كرده بود از چه قـرار   فهميدند قصه
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  )1369زاده، اروميه،  سعيده يوسف.(بوده است

دهمرد فقير و مهمان سي  

وي از دهاتي به شهري وارد شد و چون روايت است كه يك زن سيده عل
موقع غروب آفتاب بود، ناچار براي اسـتراحت و خوابيـدن خـود بـر در هـر      

تـا  . شنيد كرد، ولي جواب منفي مي رفت و تقاضاي جا و مكان مي  اي مي خانه
اينكه به در خانه شخص فقير مؤمني آمد و از آن شخص هم تقاضـاي جـا و   

خود محتاج بود، خواهش زن علويه را پذيرفت و  مرد فقير با اينكه. مكان كرد
همسر مرد فقير دور از چشم زن سـيده بـه شـوهر    . او را به خانه خود راه داد
ما خودمان فقير و محتاج هستيم و اكنون در خانـه  : خود پرخاش كرد و گفت

اي نداريم كه به عائله خود بدهيم چه برسد به اين زن سيده، تو  اكيرخود خو
زن صـبركن خداونـد     اي: ما را شرمنده كني؟ مرد فقير جـواب داد خواهي  مي

اما زن چون از وضعيت خانه . شود خرج مهمان با مهمان وارد مي. كريم است
. گفـت  مطلع بود ناراحت بود و شوهر خود را مالمت كرده و به او ناسزا مـي 

توانسـت صـداي    عاقبت مرد از پرحرفي زن به ستوه آمده از يك طـرف نمـي  
توانسـت زن   را بلند كند و با همسر خود دعوا كند و از طرف ديگر نمي خود

. دانست كه حق با زنـش اسـت   همچنين مي .علوي را از خانه خود بيرون كند
دانست و چون بسيار مقروض بود روي آن را نداشت كـه   تكليف خود را نمي

از روي خلوص نيت وضو گرفـت و ايسـتاد    ،پس. از همسايگان قرض بگيرد
ه دو ركعت نماز حاجت بخواند و از خدا بخواهد كه او را شرمنده مهمانش ك

همينكه قامت نماز را بست و حمد و سوره را خواند و به ركوع و بعـد  . نكند
من كاله نمدي خـود را  ؤمرد م. آمد سجده رفت، ناگاه موشي روي سجاده او

موقـع  در ايـن  . از سر برداشت و روي مـوش گذاشـت و بـه نمـاز ادامـه داد     
دوستان موش از سوراخ بيرون آمدند و جايگاه موش را پيدا كردنـد و خيـال   

پـس همگـي بـه سـوراخ برگشـتند و      . كردند كه دوستشان زنداني مـرد شـده  
هركدام يك دانه اشرفي به دندان خود گرفتند و روي سجاده مرد گذاشـتند و  
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وقـايع را ديـده   مرد نمازش تمام شد و در حالي كه تمام . در برابر او ايستادند
فوراً زن خود را صدا . بود، فهميد كه خداوند حاجت او را برآورده كرده است

الـراحمين اسـت و رزق مهمـان را     اي زن ديـدي خداونـد ارحـم   «:زد و گفت
زن متنبه شد و سـعي كـرد از آن پـس شـرط ادب در مهمانـداري      . رساند مي
ب مـال و ثـروت   خاطر اين خصلت پسـنديده صـاح  ه دارد و مرد مؤمن ب نگه
  )1371بندر وحيديان، بهبهان، خوزستان، .(شد

  مهمان پررو

شـود و پـس از    كنند شخصي بر منزلي به عنوان ميهمـان وارد مـي   نقل مي
هيچ جايي بهتر از اينجا نيسـت كـه مفـت و    گويد  با خود ميچند روز ماندن 

اه مـ  6الـي  5نتيجه نـه يـك روز و دو روز، بلكـه     در. مجاني بخورم و بگردم
صـاحبخانه  . كنـد  انجامد و قصد ترك آن منزل را نمـي  اش به طول مي ميهماني
گيرد  بيند ميهمان به هيچ وجه حاضر به ترك منزلش نيست، تصميم مي كه مي

وسـيله مهمـان    با زنش به جنگ زرگري تن بدهند و به جان هم بيفتند و بدين
ظـاهر   لفظـي بـه   بنابراين روزي زن و شوهر با هـم مشـاجره  . را عاصي نمايند

خواهنـد قضـيه را    نمايند و براي حل و فصل دعوا از ميهمـان مـي   شديدي مي
: گويند ت به او ميلذا روي همين ني. فيصله داده و حق را به يكي از آنها بدهد

ي و قرار اسـت فـردا   ا كه اآلن مدت شش ماه اينجا ماندهفالني خدا وكيلي تو 
يا حق با منه يا با همسرم؟ ميهمـان كـه از   پس فردا از اينجا بروي، بگو ببينم آ

بـه  : گويد روي زيادي برخوردار بود از موقعيت استفاده كرده و در جواب مي
خـواهم   خدا قسم به نظر من كه شش ماه موندم و از بس كه شماها خوبيد مي

دونه كـه بـدي از چشـمام ديـدم و از      شش ماه ديگر هم اينجا بمونم، خدا مي
فهماند كه خيال دارد تا آخر  و بدين گونه به صاحبخانه مي. شماها هيچ نديدم

سال در آنجا بماند و بدين وسيله زن و شوهر از طرح نقشه خويش شكسـت  
  )1379زهرا ايزدي، كرمان، .(خوردند
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  مهمان ماندگار

مردى بـه مهمـانى دوسـتش رفـت و تمـام روز را در خانـه او بـود و از        
وقتى شب شد و هـوا رو بـه   . سته بودهرجهت در فرحناكى را بر صاحبخانه ب

كه چراغى روشن كند، كنار مهمان نشست   تاريكى نهاد، صاحبخانه بدون اين 
مهمان كه از تـاريكى ناراحـت و در   . وگو شد و با او مشغول صحبت و گفت

كـه كاسـه     چراغى روشن نكـرد، تـا ايـن     عذاب بود، هرچه منتظر ماند ميزبان
چراغ كجاسـت تـا آن را   ! خواهم مى معذرت  خيلى: صبرش لبريز شد و گفت

صـاحبخانه كـه   . بينم و جايى را نمى  روشن كنم، چون هوا خيلى تاريك است
: اسـتفاده كـرد و گفـت     از مهمان ناخوانده حسابى كالفه شده بود، از فرصت

شب جامه تـاريكى بـر    وقتى : و اذا اظلم عليهم قاموا يعنى: فرمايد خداوند مى
مهمان كه از حاضرجوابى ميزبان جا . ز جا حركت كنند و بروندآنها پوشاند، ا

  )20، ص 1368اي،  سبزه. (زده شد و ازخانه بيرون رفت خورده بود، خجلت

  پذيرايى اعرابى از خليفه

. روزى خليفه مهدى عباسى، به شـكار رفتـه و از لشـكر دور افتـاده بـود     
ـ    همچنان كه حيران و سرگردان در صحرا مى ه خيمـه اعرابـى   گشـت، ناگـاه ب

خليفه به خيمه اعرابـى  . هوا گرم و خليفه تشنه و گرسنه بود. نشين رسيد باديه 
خـواهى؟ اعرابـى    آيا مهمان مـى ! اى اعرابى: وارد شد و رو به او كرده، پرسيد

: خليفه گفت! خواهيم، اگر به آنچه هست، قانع شوى و عيب نگيرى مى: گفت
اعرابى مقدارى ماست و نـان  . ، بياورحال برو و آنچه حاضر است. قبول است

ديگـر  . غذاى خوبى بود! اى اعرابى :بعد گفت. آورد و خليفه ميل كرد. داشت
كـرد و بـه خليفـه     پيش آورد و قدحى پر ،چه دارى؟ اعرابى كوزه آبى داشت

: شناسـى؟ اعرابـى گفـت    آيا مرا مـى : آنگاه به اعرابى گفت. خليفه نوشيد. داد
! اميرالمـؤمنين مهـديم    مـن از خـواص  : خليفه گفت. مشناس خير، شما را نمى

مـن از  : خليفه قدحى ديگر نوشيد و گفـت . بگويى  شايد راست: اعرابى گفت
شنيدن اين حرف كـوزه را از   اعرابى با! مهديم  جمله سپهساالران اميرالمؤمنين
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چـه  : مهدى پرسيد. پيش او برداشت و سر كوزه را محكم كرد و يك سو نهاد
وقتـى قـدح اول را نوشـيدى،    . دهـم  واهللا ديگر آب به تو نمى: گفت !كنى؟ مى

قـدح  . دوم را كه خوردى، گفتى سپهساالرى. اى از نزديكان خليفه  ادعا كردى
كنى، و اگر چهارم را بخـورى، دعـوى    بخورى، دعوى خالفت مى سوم را كه 

د و ام و همى ساعت فرشتگان درآين اهللا گويى محمد رسول مى كنى و نبوت مى
مهدى از اين سـخن بسـيار خنديـد و بعـد از سـاعتى      ! اندازند  مرا به زحمت

ص ، 1368 ،عـوفي . (لشكر و خدم او آمدنـد و اعرابـى را جـايزه زيـادى داد    
208(  

  دادن دو دوست مهمانى

هاى قديم دو نفر بودند كه رفاقت و صميميت آنها زبـانزد   گويند در زمان
روزى يكـى از آن دو  . كردنـد  تـار مـى  خاص و عام بود و خيلى با صداقت رف

ميزبان در ضيافت او تكلّف كرد و انواع . خود رفت  به مهمانى دوست دوست 
گرفت، تا به مهمان  ميها نسيه  غذاها را آماده كرد و اگر پول نداشت، از مغازه

خـداحافظى   بعد از سه روز مهمان عـزم رفـتن كـرد، و وقـت     . خوش بگذرد
اگر زمانى به مهمانى من بيايى، ! هماندارى را بلد نبودىرسم م  واقعاً كه: گفت

ميزبان خجل شد و انديشيد در ضـيافت  . دهم مهماندارى را ياد مى  به تو آيين
مدتى در اين . ام او چه كوتاهى كرده و كدام نكته را فرو گذاشته و انجام نداده

اق افتاد و بـه  اتف سفرى خود   شهر دوسته كه روزى او را ب انديشه بود تا اين 
آن دوست مقدم او را عزيز داشت و فـوراً نـان و سـركه    . خانه دوستش رفت

. اى چـوبى و سـه نـوع خـوردنى پـيش او نهـاد       سفره، كاسه آنگاه . پيش آورد
  كنـد و پـذيرايى اصـلى را انجـام     مهمان با خود فكر كرد شايد فردا تكلّف مى

مرد متحير شد و بـا خـود   ! ددهد، اما روز ديگر نيز غذاى سرد پيش او نها مى
چندان كه تكلّف كردم، در مهماندارى مرا مقصر خواند، پس چرا خـود  : گفت

كند؟ روزى پرده حشمت از ميان برداشت و شرم و خجالت را بـه   تكلف نمى
: ميزبان گفت! كنند؟ طور مهماندارى مى دوستان اين: كنارى نهاد و از او پرسيد



 61       )ها و غيره ها، اشعار، قصه ترانه( جايگاه مهمان در ادب عامه

 

وقتى من به منزل تو آمدم، خواستم يك مـاه   .آرى، تكلف مال بيگانگان است
داشـتى، دانسـتم از     ف پيشچون طريق تكلّ. تو را ببينم و در خدمت تو باشم

پس كفش در پاى كردم و از خدمت تو دور شـدم  . اى وجود من به تنگ آمده
روى  كـنم و زيـاده   و چون تـو آمـدى، مـن از معمـول خـويش زيـادت نمـى       

مـن باشـى،     نهم و اگر يك سال هم مهمـان  تى نمىنمايم و بر وجود تو منّ نمى
مرد عاقل بـود و انصـاف بـداد و يقـين كـرد      . مرا هيچ بار گرانى نخواهد بود
كرام نيست و روى ترش كردن با مهمانان جز   تكلّف كردن با مهمان از عادت

  )212همان ، ص .(يرت لئيمان نباشدس

  )ع(حكايت مهمانان على

وارد ) ع( ان مهمــان بــر حضــرت علــىعنــو روزى مــردى بــا پســرش بــه
صدر مجلس نشـاند و خـود    حضرت با اكرام و احترام بسيار آنها را در.شدند

حولـه و   -غالم حضـرت   -بعد از خوردن غذا، قنبر . رو به روى آنها نشست
آنهـا را از  ) ع( حضـرت علـى  . شستن دسـت آنهـا آورد    طشت و ابريقى براى

مـرد خـود را عقـب    ! بشـويد  رد رادست قنبر گرفت و جلو رفت تا دست مـ 
برادر تو، از تـو  : فرمود) ع( امام! مگر چنين چيزى ممكن است: كشيد و گفت

در عـوض  . دار خـدمت تـو بشـود    خواهد عهده مى. است و از تو جدا نيست
باز آن ! خواهى مانع كار ثواب بشوى چرا مى. خداوند به او پاداش خواهد داد

بـرادر مـؤمن     خواهم به شرف خـدمت  من مى: فرمود) ع( على. مرد امتناع كرد
) ع( پـس علـى  . مهمان با شرمندگى حاضر شـد . مانع كار من مشو. نايل گردم

طـور كـه    خود را درست و كامل بشوى، همـان   كنم دست خواهش مى: فرمود
خجالـت و تعـارف را كنـار    . شستى بشويد، مى خواست دستت را اگر قنبر مى

محمـدبن  «ت مهمان فارغ شد، بـه پسـر خـود    وقتى امام از شستن دس. بگذار
من كه پدر تـو هسـتم، دسـت پـدر را     . دست پسر را تو بشوى: فرمود » حنيفه

نبود و تنها اين پسر مهمان مـا   اينجاشستم و تو دست پسر را بشوى، اگر پدر 
شستم، اما خداوند دوست دارد وقتى كـه پـدر و    خودم دستش را مى  بود، من
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محمـد بـه امـر پـدر     . ترام بين آنها فرق گذاشـته شـود  حاضرند، در اح پسرى 
وقتى اين داسـتان را    )ع( امام حسن عسكرى. برخاست و دست پسر را شست

  )598، ص  9، ج مجلسي.(طور باشد شيعه حقيقى بايد اين: نقل كرد، فرمود

  جاى خوردن صدقه  حكايت كاركردن به

رى شـد و خـود را   الرشيد فرا از جمله كسانى كه در زمان حكومت هارون
بـه    است كه از تـرس جـان خـويش   ) ع(موسى بن جعفر  بن  پنهان كرد، قاسم

چشمش بـه دو  . رفت روزى در كنار فرات راه مى. طرف شرق متوارى گشت
يكـى از آنهـا بـراى اثبـات     . كردنـد  يكديگر بازى مى با  دختر كوچك افتاد كه

ب بيعـت در روز  بـه حـق اميـر، صـاح      طور نيسـت  اين نه،: ادعاى خود گفت
مـرادم  : منظورت از امير كيست؟ دختر گفـت : قاسم جلو رفت و پرسيد! غدير

  . است) ع( ابوالحسن پدر امام حسن و امام حسين
 از ايـن رو . قاسم خشنود شد كه به محل دوستان اجداد خود رسيده است

: كنى؟ دختر جواب داد آيا مرا نزد رئيس قبيله راهنمايى مى! دختر خانم: گفت
رفـت و قاسـم هـم از     دختر از جلـو . پدر خودم رئيس قبيله است اًآرى، اتفاق

قاسـم سـه روز   . معرفى كرد قاسم خود را به پدر دختر. سر حركت كرد پشت
روز چهـارم  . آنجـا مانـد   عنوان مهمان در با كمال احترام و پذيرايى شايسته به

مهمـان  : كرم فرمودپيامبر ا  ام از كسى كه شنيده: پيش رئيس قبيله رفت و گفت
از باب صدقه و انفاق خواهـد   بودن سه روز است، و بعد از آن هرچه بخورد،

تقاضا دارم مرا به كارى . استفاده كنم  به اين جهت دوست ندارم از صدقه. بود
بعـداً  : شيخ گفـت . خورم، صدقه نباشد مى  وادارى كه مشغول آن شوم تا آنچه

درخواسـت كـرد     ولـى قاسـم  . كـنم  ه مىن تو باشد برايت تهيأكارى كه در ش
شـيخ پـذيرفت و آن كـار را بـه او     . دادن به مجلس خود را به او واگذارد آب

كـه   بـه همـين كـار اشـتغال داشـت، تـا ايـن       آنجا مدتى قاسم در . محول كرد
قاسم را ديد كه در دل شـب بـه پيشـگاه    . پيرمرد از اتاق بيرون رفت  شبى نيمه

رده و با توجه مخصوصى غرق مناجـات اسـت و   دست نياز دراز ك پروردگار
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از ديدن حال قاسـم محبتـى از او در   . كند را به خود مشغول نمى هيچ چيز او
: صـبح كـه شـد، بسـتگان خـود را جمـع كـرد و گفـت        . دلش جـاى گرفـت  

همـه قبـول   . مرد صالح و پرهيزگـار تـزويج كـنم     خواهم دخترم را به اين مى
قاسـم دختـرى     خداوند بـه . واج او درآوردكردند و شيخ دختر خود را به ازد

اين موقع قاسم  در. آن بچه دوران كودكى را تا سه سالگى گذراند. عنايت كرد
. روزى شيخ باالى سر قاسم نشسته بـود . مريض شد و بيماريش شديد گرديد

هايى داد كه شـيخ را وادار بـه    قاسم جواب از خانواده و فاميل او سؤال كرد و
: پيرمرد پرسيد. هاى قاسم شد قسمتى از جواب  كرد و متوجهكنجكاوى بيشتر 

بله، مـن قاسـم بـن موسـى بـن      : شايد تو هاشمى باشى؟ قاسم گفت! فرزندم
 چقدر پيش پـدرت : پيرمرد بر سر و صورت خود زد و گفت. هستم) ع(جعفر

قاسم پـوزش  . كه تو را به كار گرفتم  شرمنده شدم از اين) ع(موسى بن جعفر 
شـاءاهللا   ان. پذيرايى كردى  تو مرا گرامى داشتى و از من: واب دادخواست و ج

هاى خود را كرد و از  كه وصيت  قاسم بعد از اين. خواهى بود  با ما در بهشت
شـيخ نيـز   . دختر خود را به پيرمرد سپرد و رحلـت كـرد   همه حالليت طلبيد،

ص  ق،1385حائري،. (دختر قاسم را به مادربزرگش رساند و او را تحويل داد
210  (  

  حكايت مهمانى با مغز استخوان

بـه   -روزى معتصـم   .بـود   على بن هشام مردى بـامروت و مهماندوسـت  
كه على بن هشام ناهار خورد، به مهمانى   امروز بعد از آن: گفت -مزاح  قصد

آنها ايـن كـار را   . او برويم و وى را امتحان كنيم تا حد او در مروت پديد آيد
على . چاشتگاهى نزد او آمدند. ن و عبدالوهاب نيز با ايشان بودندمأمو. كردند

 بـه اميـد تـو     امروز چاشـت : ايشان گفتند. بن هشام پيش دويد و خدمت كرد
ام و چيزى نمانده كه  من ناهار خورده! اميرالمؤمنين يا: على گفت. خواهيم بود

بگـو   هرچه حاضـر اسـت،   ،ف شرط نيستتكلّ: مأمون گفت. شما باشد اليق 
طـور بـود كـه هميشـه چنـد نـوع حلـوا در         رسم على بن هشام ايـن . بياورند
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آماده داشـت و آشـپزهاى او هميشـه غـذاى آمـاده و داغ در ديـگ        آشپزخانه 
وقـت مطـبخ او    آوردنـد و هـيچ   رسيد، فورى غذا مـى  مهمان مى وقتى . داشتند

. دنـد علـى بـن هشـام دسـتور داد هرچـه آمـاده بـود، آور       . خالى از غذا نبود
بـار  . او هم فورى مغز آورد. امتحان، از آشپزى مغز خواست  عبدالوهاب براى
باز هم آورد و تا چنـدين مرتبـه ايـن درخواسـت     . مغز كرد  ديگر درخواست

دانستند كـه اگـر    چون عادت على بن هشام را مى. آوردند تكرار شد و آنها مى
آشپز هرچه شتر . كردشود و آنها را تأديب خواهد  بگويند نيست، ناراحت مى

 تا ايـن . آورد مهمان مى بريد و مغز آنها را براى  و گوسفند در آغل بود، سر مى
. دينـار خريـده بـود    كه فقط يك شتر ماند كه على بن هشام آن را به ده هزار 

از اين رو آن را ذبح كـرد و مغـز   . كه آن را بكشد  اى نديد جز اين آشپز چاره
اين همه : على بن هشام به آشپز آفرين گفت و پرسيد. آن را براى مهمان آورد

هرچه گاو، گوسفند و شتر بـود، كشـتم و مغـز    : آوردى؟ گفت مغز را از كجا
: علـى بـن هشـام گفـت    . قيمت را كشتم آن شتر گران فرستادم و در پايان هم 

مهمانـان  . كردم كردى، تو را ادب مى بسيار كار خوبى كردى و اگر جز اين مى
شـد و بـه     ثبت عالم د و پس از آن اسم او جزو سخاوتمندان در متعجب شدن
  )207ص  ، 1368عوفي، . (يادگار ماند

  حكايت حق نان و نمك

 مردى در. اى وارد شدم روزى در باديه به قبيله: يكى از دزدان عرب گويد
چـون بـه اميـد او وارد شـدم،     . سخاوت بود شجاعت و نهايت  در غايت آنجا 

: گفـت . بدين تكلف حاجت نيسـت : گفتم. من قربانى كرد فورى شترى براى
هر . بودمآنجا چند روز . عادت من اين است كه گوشت مانده به مهمان ندهم

روزى . كـرد  غـذا درسـت مـى     كشت و از گوشت آن براى من روز شترى مى
چون اعرابى باخبر شـد،   .فرصتى به دست آوردم و شتران او را براندم و بردم

وقتى به من رسيد، تيرى در كمان نهاد . آمده، راه بر من گرفت سر من از پشت
. اين تير را بر دم سوسمار خواهم زد. است  خفتهآنجا سوسمارى در : و گفت
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پس تير ديگـرى در كمـان نهـاد و    . دوخت  تير را رها كرد و دم او را بر زمين
ود، تيـر  طور كه گفته ب همان. خواهم زد سوسمار  اين تير بر مهره پشت: گفت

آماده باش كـه  : پس تير ديگرى در كمان نهاد و گفت. حيوان نشست  بر پشت
. گردانم مى، من شتران را به تو بازاهللا، اهللا: گفتم. خواهم زد اين تير بر سينه تو
 تا شـتران را بـه جايگـاه خـود بـازنگردانى، دسـت      : گفت. دست از من بردار

: سپس به من گفت. چراگاه خود بردم پس شتران او را براندم و به. دارم برنمى 
ت كنى كه شتران مرا ببرى و بـه مـن   ئطور جر  تو را واداشت كه اين چه چيز

ديدم تو اسراف  احتياج و فقر و نيز مى: گفتم! بودم، خيانت كنى؟ كه ميزبان تو
ت خود گفتم، از مـرو  با. كردى شترى قربانى مى  كردى و هر روز براى من مى

درسـت  : گفـت . شتران براندم تا به مقصـود برسـم    گله. ر نيايدتو مرا آسيبى ب
شـتر را انتخـاب كـن و بـراى       بيسـت . است و حق نان و نمك در ميان است

. شتر انتخاب كردم و بعد از تشـكر از آنجـا دور شـدم     من بيست. خودت ببر
  )209ص همان، (

  پرست و بت) ع(حكايت مهمانى ابراهيم

دارى نمونه بود و از عادات او ايـن بـود كـه    در مهمان) ع( حضرت ابراهيم
روزى بـر او گذشـت و مهمـانى     .زد آمد، لب به غذا نمى تا مهمان برايش نمى

بعد از مقـدارى جسـتجو، مـرد بيگانـه و     . به صحرا بيرون رفت. برايش نيامد
اى : حضـرت فرمـود  . محـل بـود    پرستى را ديد كه در حال گذشتن از آن بت

نشستى و انگشتى بر غذاى  دى، تا يك ساعت نزد ما مىاگر مسلمان بو! دريغا
. پيرمـرد از كنـار او گذشـت   ! آوردى مهمانى بيرون مى زدى و ما را از بى ما مى

حضـرت  ! يـاابراهيم : بر حضرت نازل شـد و گفـت  ) ع( در اين هنگام جبرئيل
بـود،   پرسـت  مشرك و بت  اين پير هفتاد سال: فرمايد رساند و مى حق سالم مى

ا رزق و روزى او را كم نكرديم، اما يك روز ناهار او را بـه تـو حوالـه    ولى م
دنبـال او   بـه  ) ع( حضرت ابراهيم! بيگانگى به او غذا ندادى؟  كرديم، به تهمت

اول براى چه بود و دعـوت   رد: پير گفت. رفت و او را صدا زد و دعوت كرد
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: پيـر گفـت  . عتـاب حـق تعـالى را بـه او گفـت     ) ع( ابـراهيم ! آخر براى چه؟
آورد و از  پـس ايمـان   . كردن چنين خداونـدى از مـروت دور اسـت    نافرمانى

  )211ص ،1368،عوفي.(جمله مؤمنان گشت

  حكايت ملكشاه و روستايى

نيشـابور   بـه دهـى از نـواحى    . روزى ملكشاه سلجوقي به شكار رفته بـود 
خـود را آب   رسيد و گرسنگى بر وى غالب شـد، مـردى را ديـد كـه كشـت      

آيـا آب و نـان همـراه دارى؟    ! اى روسـتايى : نزديـك رفـت و پرسـيد   . داد ىم 
اگـر دارى دو  ! ياوه مگوى: سلطان گفت! دارم، ولى نه براى تو: كشاورز گفت

گويى نان  گويى كه به من مى ياوه تو مى: روستايى جواب داد. سه تا به من بده
اين رو كارد خـود  از . ثير نداردأسختى و درشتى در وى ت  سلطان دانست! بده

: روسـتايى گفـت  . اين را بگير و چند عدد نان بده: را از ميان باز كرد و گفت
بـروم و فـرار كـنم، از كجـا مـرا        به دكان طباخ ببر كه اگر من از سـر كشـت  

بهتر : روستايى جواب داد. بخشم اين كارد را به تو مى: سلطان گفت! يابى؟ مى
سـلطان  ! يا دست از سر من بـردارى؟  از اين چيزى ندارى كه به من ببخشى؟

و بوسـه داد و    روستايى عنان اسب او را گرفت. برود  شد و خواست  ناراحت
او را فرود آورد و دويد جـامى  ! كردم مرا ببخش، چون با تو شوخى مى: گفت

و كبـاب كـرد و بـراى او      آتش افروخت. اي را ذبح كرد آب حاضر كرد و بره
چـون لشـكر از دنبـال او    . خنديد سلطان مى گفت و هاى مضحك مى حكايت

سر در پيش افكنـد و بـه كـار خـود     . برسيد، روستايى دانست او سلطان است
بايد به درگاه ما بيايى تا حق : وقتى سلطان غذا خورد، به او گفت. مشغول شد

ايـم و   ما در عهـد سـلطان جهـان آسـوده    : روستايى گفت! تو را به جاى آورم
ايـم از   ندارد كسى مكافات آن كند و ما عـادت نكـرده   قدر خدمت، ارزش اين

سلطان از آن سخن بسيار خوشش آمد و انتظار كشـيد تـا   . مهمان مزد بستانيم
روستايى بعداً هم بـه هـيچ   . به خدمت او بيايد، اما خبرى نشد  شايد روستايى

  )211، ص همان. (سلطان مهمان او بوده است كس نگفت 
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  )ع( هيمحكايت ميزبانى حضرت ابرا

بـدون    وقـت  ن بود كه هيچ أالش يكى از پيامبران عظيم) ع( حضرت ابراهيم
آن  از قضـا روزى مهمـان بـراى    . زد خورد و لب به غـذا نمـى   مهمان غذا نمى 

. بيـرون آمـد    وجوى مهمان از خانه به جست. حضرت نرسيد و او گرسنه بود
ها كه پانزده نفـر  حضرت خود را به آن. ديد در صحرا جماعتى در حال سفرند

مـا گروهـى كـارگر    : آنها گفتند. مهمانى دعوت كرد  بودند، رساند و آنها را به
هرگـاه خـود مهمـان    . زيادى داريم يك از ما اطفال و عيال  هر. بيچاره هستيم

اجـرت  : حضـرت ابـراهيم فرمـود   . شويم، اهل و عيال ما گرسنه خواهند ماند
آنها را راضى كرد و به خانه آورد و   البه هر ح. عملگى شما را نيز خواهم داد

شركت كردند و اجرت هم گرفتند، بـا    وقتى كارگران در ضيافت. مهمان نمود
  كند و اجرت هـم  دين ابراهيم برحق است، زيرا مهمان مى اًحقيقت: خود گفتند

در همان ساعت نزد حضرت ابـراهيم ايمـان آوردنـد و بـه سـوى      . پردازد مى
  )157ص، 1374شيخ بهايى ، .(دخانواده خود برگشتن

  حكايت دعوت به دين در مهمانى

  وى. بود»  عقبه«در ميان مشركان شخصى به نام  )ص( خدا در زمان رسول
  گشت، سفره مفصلى ترتيب هر وقت از سفر برمى. مردى سخى و بلندنظر بود

در همان حـال كـه   . كرد داد و دوستان و بستگانش را به مهمانى دعوت مى مى
را مهمان  )اهللا عليه وآله صلى ( صف مشركان بود، دوست داشت پيامبر اكرم در

اى ترتيـب داد و   هايش، سفره گسترده او در مراجعت از يكى از مسافرت. كند
شـدگان بـه خانـه او     دعـوت . را دعوت كرد) ص( جمعى از جمله رسول خدا

ار سفره نشست، نيز وارد شد و كن پيامبر اكرم . آمدند و كنار سفره غذا نشستند
! فرماييـد؟  چرا غـذا ميـل نمـى   : عقبه از حضرت پرسيد. به غذا نزد  ولى دست

كـه بـه يكتـايى خداونـد و      خورم، مگر اين  من از غذاى تو نمى: پيامبر فرمود
چون خيلى به آن حضـرت عالقـه داشـت و    »  عقبه«! رسالت من گواهى دهى

به يكتايى خداوند عزوجل گرسنه از كنار سفره او برخيزد،   خواست كسى نمى
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گواهى داد و به اين ترتيب اسـالم را   )اهللا عليه وآله صلى ( پيامبر اكرم  و رسالت
خاطر همنشين بد، از دين اسـالم برگشـت و مرتـد     به   سفانهأاما مت. قبول كرد

  )166، ص  7، ج طبرسي. (شد و در جنگ احد به هالكت رسيد

  حكايت زنى كه مخالف مهمان بود

بـود،    شخصى بسـيار مهماندوسـت   )ص(خدا اند كه در زمان رسول آورده
برآوردن زن،  آن مرد از ترس اعتراض و فرياد. زنى بسيار خسيس داشت  ولى

از اين رو براى حل اين مشكل روزى . از پذيرش مهمان بسيار كراهت داشت
رفت و كيفيت احوال و مـاجرا را تعريـف   ) ص(رسول اكرم  حضرت  خدمت

به خانـه بـرو و بـه آن زن    : حضرت فرمود. چاره خواست ايشان راه كرد و از 
هـا را مشـاهده كـن و هنگـام      آيـد، از الى در مهمـان   وقتـى مهمـان مـى   : بگو

ايشان خيره شو و نگاه كن تـا ببينـى خداونـد     سر  رفتن مهمان به پشت بيرون
د آن مـر . در حق مهماندار عنايت كرده است تبارك و تعالى چه خير و بركتى 
را با دو سه نفر بـه  ) ص(خدا   امروز رسول: به خانه رفت و به زن خود گفت

. خلقـى نكنـى و بخـل را فروگـذارى     بنابراين توقع دارم كج. ام مهمانى طلبيده
رفتن مهمان، آنها را نگـاه كـن    شدن و بيرون در حال داخل: اند حضرت فرموده

مرد همسر . ه است، ببينىتا آنچه را خداى تعالى به بركت مهمانى ارزانى داشت
. خود را با هزار عجز و التماس راضى كرد و اسـباب ضـيافت را تهيـه نمـود    

ديـد   شدن مهمانان شد، زن از الى در نگاه كرد و با تعجـب   چون وقت داخل
داخـل   هاى بسيار است و آنان بـا ايـن وضـع     در دامن مهمانان گوشت و ميوه

ر خوشـحال شـد و چـون وقـت     زن از ديـدن ايـن منظـره بسـيا    . منزل شدند
هـا و مـار و    ديـد گزنـده  . نگـاه كـرد  نجـا  امهمانان شد، بـاز از هم  رفتن  بيرون 

زن . رونــد هــاى بسـيار، در دامــن ايشــان آويختـه، از خانــه بيـرون مــى    كـژدم 
هـا چنـين    هنگـام ورود و خـروج مهمـان   : كنان نزد شوهر آمد و گفت تعجب

 )ص(خـدا  دليل آن را از رسـول من : چيزى ديدم، تعبير آن چيست؟ مرد گفت
اهللا  صـلى  ( وگو، روز بعد مرد به خدمت رسول پس از اين گفت. خواهم پرسيد
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هايى  عيال من چنين نعمت! اهللا رسول يا: شرفياب شد و عرض كرد )عليه وآله
رفتن هم مشـاهده نمـوده    بيرون  مهمانان ديده و در وقت  شدن در هنگام داخل
  رسـول حضـرت  ! رونـد  آنها آويزانند و بيـرون مـى  ها به دامن  است كه گزنده

بـه سـبب مهمـانى و     هايى است كه خداونـد عـالم    ها بركت آن نعمت: فرمود
اسـت كـه بيـرون      هـا، گناهـان صـاحبخانه    ميزبانى ارزانى فرموده و آن گزنده

دادن،  پس از آن، زن چنان راغب مهمان شد كه تمام عمـر در مهمـانى  . رود مى
  )56شيخ بهايى ،ص. (كرد رش مىبه شوهر خود سفا

  تر از حاتم طايى حكايت كريم

آرى، روزى : اى؟ گفـت  تر ديـده  آيا از خود كريم: از حاتم طايى پرسيدند
زى در پـس خيمـه   پيرزنى در آن بود و ب. اى رسيدم رفتم، به خيمه در باديه مى
مـرا خـدمت كـرد و     رسيدم، زال پيش من دويـد و آنجا وقتى به . بسته بودند

اى پسر او هم آمـد و بـا    بعد از چند لحظه. عنان شتر مرا گرفت تا فرود آمدم
برخيز و به : زن به پسرش گفت. من سؤال كرد تر از حال  بشاشتى هرچه تمام

 از آن را آماده كن و آن بز را ذبح و مصالح مهمان قيام نماى و وسايل پذيرايى 
تا تو : بياورم؟ زن گفت اول بروم از صحرا هيزم: پسر گفت. طعام درست كن

مهمان را گرسنه داشتن از مـروت  . شود به صحرا بروى و هيزم آورى، دير مى
هر دو را شكست و آن بز را كبـاب كـرد و نـزد    . پس دو نيزه داشت! دور بود
چون تفحص از حال آنان كردم، جز آن بز چيز ديگـرى نداشـتند و   . من آورد

نـه،  : دانـى مـن كيسـتم؟ زن گفـت     مـى : دماز زن پرسـي . آن را ايثار من كردند
در . بايد بـه قبيلـه مـا بيـايى    . من حاتمم: گفتم. دانم شما چه كسى هستيد نمى

مـا  : زن گفت. حق شما تكليفى واجب دارم و بايد حق اين ضيافت را بگزارم
قبول نكردند و مـن    جزا بر مهمانى نستانيم و نان به بها نفروشيم و از من هيچ

  ) 214ص  ،1368،عوفي. (ترند ان از من كريمدانستم كه ايش

  حكايت عادت ملك كرمان

  عادت او چنـين . اند كه ملكى در كرمان بود، در غايت كرم و مروت آورده
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آمد، او سه روز آن فـرد را مهمـان خـود     بود كه اگر فرد غريبى به آن شهر مى
ـ ديلمـي  روزى لشكر عضـدالدوله  . نمود كرد و از او پذيرايى مى مى ه كرمـان  ب

لذا در دژى رفـت و  . با ايشان را نداشت  حمله كرد و آن ملك طاقت مقاومت
نمـود و   آمد و جنـگ سـختى بـا آنهـا مـى      شد، بيرون مى هر روز صبح كه مى

جـات بـراى    شد، مقدار زيادى غذا و ميـوه  اما شب كه مى. كشت اى را مى عده
عضدالدوله . خوردند مىاى كه تمام لشكر دشمن سير  فرستاد، به اندازه آنها مى

اين چه : از اين كار تعجب كرد و يك نفر را مخفيانه پيش او فرستاد و پرسيد
كشى و شب به آنها غذا و امكانات  كنى؟ روز آنها را مى كارى است كه تو مى

 دادن اظهار كردن اظهار مردى است و نان جنگ: ملك در جواب گفت! دهى مى
انـد و   هستند، اما در ايـن واليـت غريـب   ايشان اگرچه دشمن من . جوانمردى

چون غريب باشند، مهمان مـا هسـتند و از جـوانمردى نيسـت كـه مهمـان را       
كسى كه چنين بامروت و جـوانمرد  : ه با خود گفتعضدالدول. غذا گذاشت بى

  لذا از اطراف دژ برخاسـت و آن ملـك  . كردن ما با او اشتباه است است، جنگ
  )  216همان ، ص . (شرّ دشمن خالصى يافت به خاطر مهماندارى نيكو از

  

  ها لطيفه

  بيجاعارف ت

 يك نفر روستايى كنار جوى آبى نشسته و سفره خود را گسترده و: گويند
اى نگذشته بود كه سوارى از كنار او  هنوز چند لحظه. مشغول خوردن غذا بود

مـل از  أسـوار بـدون ت  ! اهللا، بفرماييد غذا ميل كنيـد  بسم: گفت  دهاتى. گذشت
چند روز غذا نخـورده    اسب فرود آمد و بر سر سفره نشست و مانند كسى كه

: مهمان در حين خوردن گفت. باشد، به تندى و ولع تمام مشغول خوردن شد
كـردن بـه مـرد پـررو و      ميخ طويله اسبم را كجا بكوبم؟ دهاتى كه از تعـارف 
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جـا  يتعـارف ب ى زبان من ببند كـه بـه تـو    رو: پرخور پشيمان شده بود، گفت
  ) 231ص  ،1370،المعي! (كردم

  مهمان نطلبيده

به طور ناخوانده شش هفت روز در منزل يكي از دوستان  روزي شخصي
كرد ديگر صـبرش   مهمان شده بود و صاحبخانه از اينكه مهمان عزم رفتن نمي

بـود در آغـوش گرفـت و در    » مـاروزه «تمام شده بود، دخترش را كه اسمش 
  :ختر اينگونه خواندكردن د حين نوازش

    نه شش روز و هفت روزه            مهمون دو روز سه روزه   ننه ننه ماروزه
ا به اين طريق به طور غيرمستقيم به مهمان نطلبيده بفهماند كه زحمت را كم ت

   )1366جا،  علي طهماسبي، بي(.كند

  دعوت مهماني بي

مهمانـان  يكـي از   .روزي فردي بدون دعوت بـه يـك مهمـاني وارد شـد    
تو كه به اين مهمـاني دعـوت    ،فالني: شناخت به او گفت مجلس كه او را مي

ــت   ــدي زد و گف ــواب لبخن ــخص در ج ــدي؟ آن ش ــرا آم ــتي چ ــر : نداش اگ
علـي   امـين ( .دانـم  داند مـن كـه مـي    وظيفه خودش را نمي) ميزبان(صاحبخانه

  )1367محمدي، لنگرود، گيالن، 

  نوازي مالنصرالدين و مهمان

فروشـي   ذشت، ناگهان چشمش به دكان شـيريني گ ز شهري ميروزي مال ا
. هــا رفــت و شــروع بــه خــوردن كــرد بــه يكبــاره بــه ســراغ شــيريني ،افتــاد

خورد با صداي بلنـد   فروش شروع كرد به زدن او، مال همانطور كه مي شيريني
  نـوازي دارد  عجب شهر خوبي است و چه مردمـان مهمـان  : خنديد و گفت مي

  !كنند ن را وادار به خوردن شيريني ميكه با زور رهگذرا
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  مهمان سمج

  :روايت اول

. شخصي از ده خودش به دهي ديگر رفت و در خانه دوستش مهمان شـد 
زن صاحبخانه كه از حضور بيش از اندازه مهمان به تنگ آمده بـود در حـالي   

خوابانـد اينگونـه خوانـد تـا شـايد مهمـان بفهمـد و         اش را مي كه داشت بچه
   :م كندزحمت را ك

  مهمان يك روز دو روزه      الال الال فيروزه              
خواهر، بچه را بدهيد من بخوابانم و شـما بـه كارتـان     :مهمان سمج گفت

  : وقتي بچه را گرفت تا بخواباند در پاسخ زن صاحبخانه اينگونه خواند. برسيد
  مهمان يكسال دو ساله       الال الال گوساله            

علـي  .(ين وسيله به ميزبان بفهماند كه وي حاال حاالها قصد رفتن نداردتا به ا
  )1370فوالدي، خمين، مركزي، 

  :روايت دوم

 .روزي فردي به مـدت طـوالني در منـزل يكـي از آشـنايان مهمـان بـود       
اي گربـه  «: اي كه در كنـار ايـوان نشسـته بـود گفـت      صاحبخانه با ديدن گربه

مهمـان در جـواب صـاحبخانه رو بـه گربـه      . فيروزه مهمان يك روز دو روزه
سـرور  .(اي گربه فتنه به سر اين ماه مهمان تـوايم مـاه دگـر سـرتا سـر     : گفت

  )1365سرا، گيالن،  پاكدل، صومعه

  مهمان خيالباف

  :روايت اول

مهمان بـا  . آبگوشتي بار گذاشته بودميزبان  زن. فردي در جايي مهمان بود
شـود و او دلـي از عـزا     ضـر مـي  خود فكر كرد كـه خُـب حـاال ناهـارش حا    

رفـت سـر    ،زن صاحبخانه كه گويا از نيت مهمان آگـاه شـده بـود   . آورد درمي
  :اجاق تا به گوشت كه در حال پختن بود سر بزند و اينگونه خواند
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  از بري نماز شومي             بجوش بجوش كه خومي
      )bejuš bejuš ke xumi(    )az bari nemâze šumi( 

  .وش كه هنوز خام و نپخته هستي، و از براي شام شب هستيبج: يعني
با اين حرف مهمان حساب كار خودش را كرد و فهميـد از ناهـار خبـري    

اخترالدولـه قهرمـان،   .(نيست و آبگوشت در حال جوش براي شام شب است
  )1365تهران، 

  :روايت دوم
ن شخصي در خانه يكي از اقوام مهمان بود و زن صاحبخانه مشغول پخـت 

. پخـت  اش مـي  او كماج را براي فرزندان گرسـنه . بود) نوعي نان محلي(كماج
هـا حتمـاً    شـدن كمـاج   كرد به محض آماده مهمان كه بسيار گرسنه بود فكر مي

هـا   زن ميزبان كه از نگـاه مهمـان بـه كمـاج    . آورند تا بخورد برايش كماج مي
رد براي اينكـه بـه   فهميده بود كه مهمان اشتياق فراواني براي خوردن كماج دا

هـا را بـراي فرزنـدانش پختـه اسـت، در حـال پخـتن         وي بفهماند اين كماج
  :خوانَد ها چنين مي كماج

  ايي از شومي از ظهر نه            بپز بپز كه خومي
)Bepaz bepaz ke xumi(    )az zohr nai az šumi( 

  از شوم بچگوني
   )Az šume bačegoni(  

بـراي شـام   . ظهر نيستي بلكـه بـراي شـامي    بپز بپز كه خامي، براي: يعني
 .هايي بچه

براي اينكه به ميزبان بفهماند كه براي خوردن كماج بسـيار مشـتاق    مهمان
  : است اينگونه خواند

  ايم سالونه نشسته               بپز بپز دردونه
)Bepaz bepaz dordune(          )nešasteim sâlune( 

بكشـد   لك سال هم پختن كماج طـو دانه اگر ي بپز بپز اي يكي يك: يعني
  )1369مهر، بيرجند، خراسان جنوبي،  رحيم فرخ(.مانم من منتظر مي
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  : روايت سوم

روزي از روزها فردي سرزده به خانه يكي از آشنايان قديمي خود رفت و 
زن . از قضــا آن خــانواده در آن روز غــذاي مختصــري تــدارك ديــده بودنــد 

حاال چه كار كنيم اين غذا كه خيلـي   :صاحبخانه به همسرش رو كرد و گفت
ماند و  اگر آن را پيش مهمان بياوريم براي خودمان چيزي باقي نمي ،كم است

در اين هنگام مرد صاحبخانه براي اينكه به مهمان بفهماند كه . مانيم گرسنه مي
زيرا اين غذا براي شام تهيه و تدارك ديـده شـده، نزديـك     ،منتظر ناهار نباشد

كرد تا آتـش بيشـتر    هاي زير اجاق را جابجا مي كه كنده در حالي و رفتاجاق 
  : شود رو به ديگ كرد و گفت
  اي از شومي از چاشت نه        بجوش بجوش كه خومي

مهمان كه هم گرسنه و هم پررو بود همانطور كه خود را بـه آتـش اجـاق    
  :كرد تا گرم شود در جواب گفت نزديك مي

  ايم ساالنه نشسته               بجوش بجوش ماهانه         
صاحبخانه كه ديد از اين طريق نتوانست مهمان را وادار به رفتن كنـد بـه   

پس از اينكه سفره غـذا را پهـن كردنـد    . ناچار به همسرش گفت غذا را بياور
صاحبخانه پس از خـوردن  . همگي دور سفره نشستند تا از آبگوشت ميل كنند

الهي شـكر مـا را   : دست كشيد و گفتدو، سه لقمه خيلي زود از غذاخوردن 
رود به اميد اينكه مهمان دست  او با گفتن اين جمله به كناري مي. كه شد بس

ولي مهمان خوشحال شـد و وقـت را غنيمـت دانسـت      ،از غذاخوردن بكشد
مايوم مخورم تا وقتـي  : ظرف غذا را پيش خود كشيد و در حال خوردن گفت

 )mayum maxorom tâ vaqti ke has( كه هس

  .دهم تا وقتي كه غذا هست يعني من هم به خوردن ادامه مي
  :روايت چهارم

او مـدت  . شود مهماني ناخوانده در منزل يكي از دوستان مهمان ميروزي 
زن . بـود » كنگـر خـورده و لنگـر انداختـه    «زيادي در آن منـزل بـه اصـطالح    
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اندن و نـوازش،  صاحبخانه كه از پذيرايي مهمان خسته شده بود به بهانه خواب
فرزندش را داخل گهواره گذاشـت و در حـال جنبانـدن گهـواره ايـن گونـه       

  :خواند
  مهمان يه روز دو روزه        1بخواب بخواب فيروزه      
  مهمون همين امروزه        بخواب بخواب فيروزه       

خواهـد   آنهـا  تا به مهمان بفهماند امروز آخرين روزي است كه در خانـه 
خواهرجان شما برويد بـه  «:فرد زرنگي بود به زن ميزبان گفت مهمان كه .ماند

مهمان گهواره نوزاد . »كارهايتان برسيد و بچه را به من بدهيد تا او را بخوابانم
  :را از صاحبخانه گرفت و به بهانه الاليي خواندن براي كودك اينگونه خواند

  زهمهموني تا ده رو            روزهــــالال الال في           
  سوزه دلم برات مي        خوام برم ز پيشت مي        

با شنيدن اين سخن از مهمان، ميزبان حساب كار دستش آمـد كـه مهمـان    
جـواد قنبـري، بـروجن،    .(ناخوانده به مدت ده روز در اين خانه خواهد مانـد 

  )1368چهارمحال و بختياري، 
  :روايت پنجم

كـرد،   ز استخوان اثـر مـي  در يكي از روزهاي فصل زمستان كه سرما تا مغ
شخصي به خانه دوستش مهمان شد و ميزبان براي اينكه خيلي زود منزل آنها 
را ترك كند و جا خوش نكند، به هنگام خواب مهمان، اتـاق مهمـان را گـرم    

منزل ميزبان را ترك كـرد و   ،واسطه سرماي شديده نكرد و مهمان صبح زود ب
اي بـراي   زل خود مراجعت كرد نامهوقتي مهمان به من. راهي خانه خويش شد

  :دوستش كه ميزبان وي بود بدين مضمون نوشت
  ايدـترك سفر كند ديگر ني      و آيدـانه تـــهركس كه به خ

                                                 
�. ��� ��� (�
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  در آخر شب به يك گز آيد      در اول شب سه گز دراز است
  :نويسد گونه مي و صاحبخانه پس از دريافت نامه در جواب دوستش اين

  محنت كشد و بال ببيند      يندر بچــهركس كه عزم سف
  در خانه خويشتن نشيند      خواهد كه سه گز يك نگردد

  )تا محمدتقي كردستاني، خورموج، بوشهر، بي(                            

  توانم نخورم نمي

فردي را طبيب از پرخوري منع كرده بود، مرد به مهمـاني دعـوت شـد و    
لوي خودش را بگيـرد و رو كـرد   چون به غذاهاي الوان نگريست نتوانست ج

فالني : از همسايگان خود كه در آن مهماني جزو مدعوين بود و گفت  به يكي
  . توانم اين غذا را  نخورم ام نمي ام را به تو سپرده زن و بچه

  مهمان پررو 

ماند كـه صـاحبخانه   آنجا مردى به منزل يكى از اقوامش رفت و آنقدر در 
شـما در   چون اقامت : وزى صاحبخانه به او گفتر. به ستوه آمد و خسته شد 

هاى شما نگران شوند و فكر كنند  طول كشيده، ممكن است عيال و بچه اينجا
: مهمان پررو گفت. سرى به آنها بزنى  بهتر است. افتاده است براى شما اتفاقى 

خـانواده    ممكـن اسـت    بله، اتفاقاً امروز خود من هم به همين فكر افتـادم كـه  
 اينجـا بـه آنهـا نامـه نوشـتم تـا همگـى بـه          ن شوند و به همـين جهـت  نگرا

  ) 425، ص 1372فرداده،!(بيايند

  مهمان چهل روزه 

. روز در خانـه او مانـد   روزى ظريفى به مهمانى دوستش رفت و سه شبانه
مـن ديگرخسـته   : صاحبخانه از دست مهمان به تنگ آمد و به زن خود گفـت 

من هم مثل تـو  : زن جواب داد! بماند؟ اينجاهد خوا اين مرد تا كى مى. ام شده
. مانـد  مى اينجاكنم تا چه مدت  معلوم مى  اآلن! ام، اما ناراحت نباش خسته شده

تو را به آن خدايى كه تـو را سـه   ! اى مهمان عزيز: زن نزد مهمان آمد و گفت
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روز مهمان ما گردانيد و فردا روزى تـو را در جـاى ديگـر خواهـد داد،      شبانه
  كند، او را نصيحت كنى تا سر عقـل  دهم چون شوهرم بر من جفا مى م مىقس

در اين اثنا شوهر نيز وارد شد و در كنـار زن  ! بيايد و مرا اذيت و آزار نرساند
تـو را بـه   ! اى رفيق عزيز: مهمان روى به شوهر زن كرد و گفت. جاى گرفت
ى مرا بـر خـوان   كه در اين چهل روز مرا مهمان شما ساخته و روز آن خدايى 

 .دهــم از ايــن بــه بعــد بــر زن جفــا نكنــى  احســان شــما نوشــته، قســم مــى
  ) 50، ص 1368اي، سبزه(

  مهمان و پشه

مهماني را شب در اتاقي پر از پشه جاي دادند، مهمان تا صـبح از وجـود   
صبح صـاحبخانه از او پرسـيد شـب را راحـت      .پشه خواب به چشمش نيامد

  :خوابيدي؟ مهمان در پاسخ گفت
  طلوع صبحدمبه هنگام از سر شب تا 

  زن پشه كرناچي و كك رقاص و بنده چنگ            

  ها تمثيل و مثل

بديهي است كه مردم هر منطقه بنا به نوع گويش و لهجه خـاص خـويش در   
ها آن هم در قالـب گفتـه و    المثل ها مبادرت به بيان ضرب تفهيم برخي از گفته

اينگونه اشارات كه خود حاوي صـدها   طور حتم نمايند كه به ون ميزسخن مو
تواند در اغلـب جاهـا بيـانگر حـرف دل      بلكه هزاران نكته آموزنده است، مي

اي است كه گواه آنست كـه   ها داراي قصه المثل گاهي اين ضرب. گوينده باشد
در زيـر برخـي   . گويند »تمثيل«اين مثل از آن قصه گرفته شده است كه به آن 

  .آوريم مهمان را ميهاي راجع به  از تمثيل
آورد و بالي صاحبخانه را با خود  مهمان روزي خودش را با خودش مي -

  برد مي
آن مرد مقـدم او را  . محقّر مردي وارد شد  روزي مهماني به كلبه :قصه مثل

گرامي داشت و با وجود تنگدسـتي، صـميمانه از وي پـذيرايي كـرد و آنچـه      
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مهمان با دلي شـاد و خرسـند از   . وردداشت در طَبق اخالص نهاد و براي او آ
ولـي همـين كـه قـدم از خانـه بيـرون گذاشـت،        . او خداحافظي كرد و رفت

صاحبخانه از پشت مشاهده كرد كه مشتي مـار و عقـرب و رتيـل بـه تـن او      
چون انـدكي راه پيمودنـد و بـه    . زده به دنبال او روان شد وحشت. اند چسبيده

ده همه از بدن او به زمين ريختند و هريك بيابان رسيدند ديد كه جانوران گزن
. هـاي صـحرا پنهـان شـدند     ها و بوته اي گريختند و در البالي سنگ به گوشه

دانست كه آنچه مهمان با خود برده و در بيابان ريخته درد و بالهاي خانـه او  
ــوده اســت ــه بازگشــت . ب ــه خان شــكورزاده، .(پــس خــدا را شــكر كــرد و ب

روايـت مشـابهي از ايـن قصـه در بخـش      [ )638و639حاشيه صفحات،1380
  ].ها و حكايات آمده است قصه

  مهمان مياري بيار فقط امام اعظم نباشد -

. رسـيد  كرد نان به نانش نمـي  مردي بود بسيار فقير كه هرچه مي :قصه مثل
ايـم و دل   هاست كـه رنـگ بـرنج را نديـده     مدت«: يك روز زنش به او گفت

چـه بكـنم؟   «: مرد گفت» !ه، يك فكري بكنها براي يك لقمه پلو لك زد بچه
ها چراغ را روشـن نكنـيم و    رسد كه مدتي شب غير از اين راهي به فكرم نمي

ها نان خالي بخوريم و از چاي و قليان هم چشـم بپوشـيم، پـول اينهـا را      روز
  ».انداز كنيم و يك شب با آن پلوپزان حسابي راه بيندازيم پس

از سر و ته خرج و مخارجشـان  . را كردند آقايي كه شما باشيد، همين كار
زدند و روزي دو سه پولي كنار گذاشتند تا اين كه يك روز ديدند چند قراني 

زن بلنـد شـد چـادرش را    . شود با آن دود و دم راه انـداخت  جمع شده و مي
انداخت سرش رفت زير بازارچه گوشت و برنج و روغني خريـد آورد خانـه   

فتي به هر كـدام از اهـل محلـه كـه برخـوردي      بيرون كه ر«:به شوهرش گفت
هر كه نيامـد  . دعوتش كن بگو شام پلو داريم تا آبرو و اهميتي به هم برسانيم

يا نتوانست بيايد چه بهتر، هر كه هم قبول كرد كه بيايد يك جوري سـرش را  
ست و سير  مواظب باش فقط اگر توانستي كسي را پيدا كني. بيخ طاق بكوب
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هر جور شده با خودت بيارش خانـه كـه خبـر     ،ه سفره نرودباشد و دستش ب
  ».اهل محل برساند  مان را به گوش همه سفره رنگين امشب

 :كه رسيد گفت شوهر رفت بيرون و همانجور كه زنش ياد داده بود به هر
هر كه قبول كرد سرش » .ما گوشت و پلويي صرف كنيم  بفرماييد برويم خانه«

توانـد بيايـد خـودش را     طاق كوبيد و هر كه گفت نمياي بيخ  را به يك بهانه
از قضا همـين اآلن از  « :دلخور نشان داد تا دست آخر رسيد به مردي كه گفت

آيد و پلو و حلواي چرب و شيرين مفصلي خورده  مجلس ختم فالن تاجر مي
فكر كرد اين همان كسي است كـه  » .است و ديگر اشتهايي برايش باقي نمانده

ايي كه بود آن مرد را راضـي كـرد و   رده؛ با هر خواهش و تمنّزنش سفارش ك
اي  هـا را ميـان مجمعـه    ها و پلو زن براي خودنمايي، تمام گوشت. بردش خانه

. خواهم براي پدرتان آبرويي دست و پـا كـنم   مي«:ها گفت خالي كرد و به بچه
آن قدري كه حتي يـك لقمـه هـم    . ناراحت نباشيد، اين مهمان سير سير است

. گردد پيش شـما  مي نخورده بر ه اين گوشت و پلو دستتواند بردارد و هم مين
مـرد مجمعـه را برداشـت بـرد     » .جگـر بگذاريـد   يفقط نيم ساعت دندان رو

گذاشت جلوي مهمان و آمد تنگ آب را ببـرد، وقتـي برگشـت ديـد مهمـان      
را  يا امـام اعظـم، بنـده روسـياهت    «:گويد مي ،اشتها، لقمه آخري را برداشته بي

  !مانده و نه برنجي و در سيني نه گوشتي باقي» !درياب
خالصه، بـاز روز از نـو روزي از نـو، دوبـاره از فـردا شـروع كردنـد بـه         

شان زدند، تا دوبـاره سـر دو    اندازكردن و از سر و ته خرج و برج زندگي پس
  آن روز وقتـي پـدر  ... ماه توانسـتند بـراي پلـوپزان پـولي روي هـم بگذارنـد      

هايش دويدند جلو دامـنش را چسـبيدند    ست از خانه بيرون برود، بچهخوا مي
بابا، امشب هر مهماني كه دلت خواست به خانه بياري بيار، فقط تو را بـه  «:كه

  )807ص، 2،1357شاملو، ج(»!خدا امام اعظم نباشد
اسـت كـه ميزبـان بـه      جالمثلي شبيه به اين مضمون در تنكابن رايـ  ضرب
  :گويد مهمان مي
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  تكگه خانه بزن شامِ بيه امه ور تُك -

)tok tokege xâne bazen šâme beya eme var(  

را ) غـذاخوردن بودن  تفريح و هنگام سير  زدن و يا به ناخنك(يعني تك تك
  .ات بخور شام را مهمان ما باش خانه

شـود   مـي   هنگـام شـام كـه   . شـود  روزي فردي جايي مهمان مي :قصه مثل
ام  گويد من سيرم و شام خورده مهمان مي. كند مي صاحبخانه به مهمان تعارف

مرد شروع . مخور با شما مي) تك تكه(اي كنيد چند لقمه اما حال كه اصرار مي
 ،كنـد  خـورد و غـذاها را تمـام مـي     كند به خوردن و تا يك شكم سير مـي  مي

مهمـان عزيـز لطفـاً از ايـن پـس تُـك تُكـه را        : گويد صاحبخانه با تعجب مي
  )نگارنده!(و شام را پيش ما مهمان باش ات بزن خانه

  كند اما به آب حمام مهمان مي -
به دكان بقالي رفت تا بـرايش  . رسيد فرد خسيسي مهماني  رايب :قصه مثل

» .پنير دارم مثل روغن«:پاسخ داد» پنير خوب داري؟«:از بقال پرسيد. پنير بخرد
روغـن  «:خ دادپاسـ » روغن داري؟«:پرسيد. با خود گفت پس روغن بهتر است

شود آب بهتـر از روغـن اسـت و آن     معلوم مي«:گفت» .دارم از زاللي مثل آب
بازگشــت و آب را جلــوي مهمــان خــود » .هــم كــه در خانــه موجــود اســت

  )667،ص1379شهري،.(گذاشت
  مهمان، يك روز دو روز است -

مـردم مـا آمـده اسـت كـه       از اين مثل چندين روايت در فرهنگ: قصه مثل
ـ    بقيه روايتاينجا بخش لطايف آورديم و در ا را در برخي از آنه ه هـا را كـه ب

  :ميآور ميصورت تمثيل است 
  :روايت اول

چنـد روز  . يكي از خويشـاوندان رفـت    يك نفر در فصل زمستان به خانه
صـاحبخانه كـه در   . آمد و مهمان هم در آنجا مانده بـود  پياپي برف و باران مي

هيچ «:گ آمده بود، رو به مهمان كرد و گفتبرف و باران از دست مهمان به تن
مهمان چه كند برف است و «:مهمان جواب داد» .كس نديده مهمان شش روزه
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انجــوي (».بــيخ بــيخ ديــوار راه رفــتن بــود آســان«:صــاحبخانه گفــت» .بــاران
  )263، ص 1، ج1353شيرازي،

  :روايت دوم
بـه قـول    شـود و  هاي قديم، مهماني زياد مزاحم صـاحبخانه مـي   در زمان 

زن صاحبخانه براي اين كه به مهمان . اندازد خورد و لنگر مي معروف كنگر مي
بفهماند ديگر حوصله پذيرايي ندارد و وقـت رفـتن اسـت دسـت بـه پشـت       

  :گويد كشد و مي شان كه اسمش نازي بود مي گربه
  مهمان يه روز دو روزه      نازي نازي فيروزه          

رود، دسـت بـه    شنود وقتي گربه به طرفش مـي  مهمان كه اين كنايه را مي
  : گويد كشد و مي پشت گربه مي

  ال درازهــمهمون س    ازهــواب نـنازي بخ
  )265همان، ص (ليزه مهمون پايش مي    ها شل و شليزه كوچه

  :روايت سوم

شخصي به رفتن منزل اين و آن عادت داشت و مثالً اگـر منـزل همسـايه    
. شـد تـا او را جـواب كننـد     ديگر بلند نمي رفت، نشيني مي براي ديدن و شب

خـودش بـود رفـت و    ده اتفاقاً روزي از روزها به دهي كه در چند فرسـخي  
اي افتاد كـه صـاحبخانه    از قضا گذرش به خانه. قصد كرد مدتي در آنجا بماند

مهمـان سـالم   . به سفر رفته بود و فقط زن و بچه شيرخوارش در خانه بودنـد 
شـناخت، هـم جويـاي احـوال      ه اصـالً او را نمـي  كرد و نشسـت و از زن كـ  

مهمان به قدري در اين خانه ماند تـا زن صـاحبخانه   . شوهرش شد و هم ماند
ــرد ــاجز و خســته ك ــه بچــه  . را ع روزي زن در حضــور مهمــان درحــالي ك

ــود -شــيرخوارش را  ــايين  -كــه اســمش كــانوروز ب ــاال و پ ــا دو دســت ب ب
  :نداخت، گفت ا مي

  مهمون يه روز دو روزه      وزهكش كش كانور        
مهمان با چوبي كه در دست داشت به . و اين جمله را چند بار تكرار كرد
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  :اي كه پهلويش بود زد و گفت شكم گوساله
  )264همان، ص (مهمون يه سال دو ساله      گچ گچ گوساله

  :روايت چهارم

و زنـش مقـدم او را گرامـي     صـاحبخانه . رسيدمنزلي مهماني ناخوانده به 
كشـيد   طول ولي بيست روز. اشتند و تا مدتي محترمانه از او پذيرايي كردندد

از روز بيست و يكـم بنـاي   . ميزبانان به تنگ آمدند. و مهمان عزم رحيل نكرد
مهمان از جاي خود جنب هم . باز هم ديدند اثري نبخشيد. محلي گذاشتند كم

شبانه زن و . نجاميدباالخره سي روز تمام مدت اقامت او به طول ا. خورد نمي
بدون اينكه علناً . شوهر با هم مشورت كردند كه اينك بايد تدبيري به كار برد

. اي كردنـد  هـر يـك اظهـار عقيـده    . به او جواب بگوييم، به خودي خود برود
باالخره بناي آنها بر اين شد كه فردا مرد بر سر موضـوعي زن را مـورد بهانـه    

خوردن با طرز خوشي  يرد و زن در حين كتكه باد كتك بگقرار دهد و او را ب
بـودن سـماور    فردا شوهر هنگام صبحانه به بهانه ناپاك. مهمان را جواب گويد

. داشـت  نمـي  ناليد و مرد دست از زدن بر مي خروشيد و زن مي. زن را كتك زد
اي مهمان عزيز شما را بـه خـدا قسـم،    «:باالخره زن رو به مهمان كرد و گفت

 يرويد و از مـا هـم هـزار بـد     اينجا بوديد و امروز و فردا ميشما كه يك ماه 
مهمـان  » ام؟ ايد، شما دانيد و روز قيامت اگر كتمان كنيد آيا كوتاهي كرده ديده
مـانم و بـدي از    ام، يك ماه ديگر هـم مـي   خير عزيزم من يك ماه مانده«:گفت

اشـياء    دهم كه شما در نظافت سماور و حتـي همـه   ام و انصاف مي شما نديده
كنيد و البته من هم به شـما كمـك    ايد و نمي منزل خودتان ابداً كوتاهي نكرده

  ».خواهم كرد
مرد ديد عجب كاري كرد، زن بدبختش را كتك زده است و مهمان هم از 

گويد تا يك ماه ديگـر هـم تكـان     جاي خود تكان نخورده و به طوري كه مي
زداشت و با اوقات تلـخ روان  با حالت پشيماني دست از زن با ،نخواهد خورد

  )326، ص1324اميني، .(شد



 83       )ها و غيره ها، اشعار، قصه ترانه( جايگاه مهمان در ادب عامه

 

  لك و روباه  مهماني لك -

  :مثل دو روايت موجود است از اين :قصه مثل
  :روايت اول

سـر    لك لـك غـذايي را در كـوزه   . وف استلك معر  مهماني روباه و لك
آنگاه خود با استعانت از نوك دراز خـود از  . تنگي گذارده، جلوي روباه آورد

بعـد  . خورد و روباه به ليسيدن پشت كوزه قناعت كـرد  ف غذا درآورده ميظر
روباه به تالفي از لك لك دعوت نمود و غذايي روان در بشقابي مسطح و كم 

لك به تـر نمـودن    ته جلوي او آورد و آنگاه خود غذا را با زبان ليسيده و لك
  )326،ص1381بهمنياري،.(كرد نوك منقار، قناعت مي

  :روايت دوم
روزي روباهي كالغي را به النه خود دعوت كرد و از قبل آشـي پخـت و   

آش را  ،تعارفو وقتي كالغ به النه روباه رفت، روباه پس از سالم . آماده كرد
كـالغ  » .بفرماييـد بخوريـد  «:كالغ گفـت به روي تخته سنگي صاف ريخت و 
چيـزي نتوانسـت بخـورد و منقـارش بـه       ،بيچاره هرچه نوك زد روي سـنگ 

اما روباه زبانش را ماليد روي تخته سـنگ و  . ت درد گرفت و گرسنه ماندشد
شدن غـذا روبـاه رو كـرد بـه كـالغ بيچـاره و        بعد از تمام. همه آش را خورد

و دم كـالغ  » .اي رفيق شفيق، حاال بيا تا راه رفتن را بـه تـو يـاد بـدهم    «:گفت
غ را توي كوه آنقدر كال. بيچاره را به دم خود بست و بناي دويدن را گذاشت

پـس از چنـد   . صحرا كشيد تا از حال رفـت و بعـد او را از دم خـود بـازكرد    
حاال اي رفيق، «:اي كالغ جان گرفت و از روباه خيلي تشكر كرد و گفت دقيقه

  .و خداحافظي كرد و رفت» من بيايي  ديگر نوبت توست كه به النه
آشـي را كـه   كـالغ  . روز مقرر روباه درست سر وقت به النه كـالغ رفـت  
روباه كه » .بفرماييد«:درست كرده بود توي بوته خاري ريخت و به روباه گفت

دانست كالغ چه آشي برايش پخته با حرص و ولع زبانش را كشـيد روي   نمي
خار و تيغ بـه زبـان روبـاه     ،خار تا آش بخورد كه چشمتان روز بد نبيند  بوته

د بـه بوتـه و هرچـه    ولي در عوض كالغ هي نوك ز. رفت و خون جاري شد
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خب اين از خوراك، حاال بيا تا « :بعد رو كرد به روباه و گفت. آش بود خورد
روباه را روي بال خود سوار كـرد و بـه آسـمان پـرواز     » .پرواز را يادت بدهم

 :روباه گفت» بيني؟ زمين را چقدر مي« :قدري كه باال رفت به روباه گفت. كرد
» بينـي؟  زمـين را چقـدر مـي   « :االتر و پرسيدباز رفت ب» .به قدر يك هندوانه«

كالغ موقع را مناسب دانست و بال خود را » .بينم ديگر نمي«: روباه جواب داد
وكيليـان،  .(كج كرد و روباه را از آن باال انداخت زمين و نيسـت و نـابود كـرد   

  )91، ص2ج
  ...رود تا وقتي اين آب مي -

  ).ضع بر اين منوال استتا و... تا اين شرايط و اوضاع برقرار است(
نانوا هـم او را    .عربي در بغداد، كنار دجله به دكه نانوايي درآمد :قصه مثل

نانوا حساب كرده بود كـه اعرابـي بـه     .مهمان كرد تا هرچه نان خواهد بخورد
هر حال بيش از ربع دينار نخواهد توانست خورد، ليكن سخت در اشتباه بود، 

ندان نان خورد كـه نخسـت از نـيم دينـار و     كه مردك بر لب شط نشسته و چ
اي برادر، تـو را  : زده بانگ برداشت كه حيرت. آنگاه از ديناري تمام برگذشت

به خدايي كه چنين اشتهايت كرم فرموده با من بگو تا كي نان خواهي خورد؟ 
ــت ــي  : گف ــن آب م ــا اي ــه ت ــاد ك ــت ب ــه طاقت ــان   اي خواج ــز ن ــن ني رود، م

  )39، ص1شاملو، ج.(خورم مي

  

  به مهمانهايي راجع  المثل ضرب

بخواهند از وجود ميهمان به عنوان بركـت و ازديـاد   مردم ايران اگر  در فرهنگ
  :كنند المثل را بيان مي اين ضرب. روزي ياد نمايند

  روزي مهمان به قدم خودشه -
ريـا بـودن و سـادگي ميزبـان سـخن       اگر بخواهند در مقام تعـارف از بـي  

  :سازند را بر زبان جاري ميالمثل  بگويند، اين ضرب
  مهمون هركي باشه    در خونه هرچي باشه -
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تنگي كسي داد سـخن بدهنـد، ايـن     و اما اگر بخواهند از حسادت و چشم
  :آورند المثل را بر زبان مي ضرب
  تونه ببينه، صاحب خونه ديگه هيچ كدومشه مهمون مهمونه نمي -

  : كنند مجيد ميبودن ميهمان اينگونه تعريف و ت خرج در مورد كم
  كشه مهمون كه يكي باشه، صاحب خونه براش گاو مي -

اي كه پس از دعوت از ميهمان  خانه و اما اگر بخواهند به عنوان گاليه از صاحب
  :كند المثل مصداق پيدا مي كند، صحبتي بنمايند، اين ضرب منزل را ترك مي

: مخت(گذاره ن ميهركي كه طاقت مهمون رو نداره، خونه رو به مخت مهمو -
  )به عهده

  :گويند ريايي و نداري چنين مي در وقت ابراز محبت آنهم در كمال بي
  سفرَم گل ميخه نون ندارم        دارم  مهمان مني دستت مي -
  )آويزان به ميخ: ل ميخگَ(

اگر بخواهند به عنوان گاليه از ميهماناني كه در ديد و بازديد كمتر حس 
گيرند، حرف و حديثي بيان نمايند،  ا در زندگي به كار ميوآمد ر نوعدوستي و رفت
  :آورند  اينگونه بر زبان مي

  شه، مهموني به تكليف دوستي به زور نمي -

  شه، مهموني به چوب و كتك به زور نمي ستيدو  : يا
المثل باال در مواقعي كه پـاي زور و قلـدري در كـار باشـد كـاربرد       ضرب

  .دارد
و بدون دعوت كه در مجلسي حاضر شود چنين  در مورد مهمان ناخوانده

  : گويند

  ناگفته به باغ هر كسان توله رود    ناخوانده به خانه كسان گربه رود -

  مهمان ناخوانده خرجش پاي خودشه :گويند يا مي
و اگر بخواهند به مهمان ناخوانده متلكي بگويند اينچنين سخن بر زبان جاري 

  :كنند مي

  )المثل كرماني ضرب(آمده) كجا(خونده كجونا    خونده خوش اُومده -
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خوش آمده و مهمان ناخوانده كجا آمده ) شده دعوت(يعني مهمان خوانده 
  .است

ها كه به هنگام ورود مهمانان وقت  شناسي بچه اگر بخواهند از زرنگي و موقعيت
المثل را  آورند سخني بگويند، اين ضرب را غنيمت شمرده و شكمي از عزا درمي

  :ندگوي مي

  )غنيمته(از پيش مهمون هرچي بخوري شتله -
، ايـن عبـارت را بـازگو    سـخن بگوينـد  و اگر بخواهند از پررويي مهمان 

  :كنند مي
  شه خونه مي اگر مهمون زيادي رو بدي، پاك صاحب -

اگر چنانچه بخواهند از اشخاصي كه بسيار حريص هستند و طمع زيـادي  
  : گويند دارند داد سخن بدهند، مي

  )رفتن دو جا مهماني(اشكم و دو منت يك -
رايج است كه  يباي ديگري نيز در فرهنگ عامهالمثل شعرگونه ز و اما ضرب

رود كه از نابساماني زندگي و درهم و برهم شدن  اغلب در مورد افرادي به كار مي
  :گويند امورات خويش عاصي شده و اينگونه مي

1سپلچ -
  سان برسدآيد و زن زايد و مهمان عزيزي ز خرا 
  :گويند كردن مي روي در خرج در زياده

  حاتم طايي شدن آسان بود      خرج اگر از كيسه ميهمان بود -
تنفر به او پس از ماندن زياد  اگر بخواهند از عشق به ميهمان در هنگام ورود و

 : زنند ي به طعن و كنايه بگويند، چنين مثل ميسخن

  مهمون تا سه روز عزيزه  -
  : گويند ت بيجا از ديگران ميدر مورد توقعا

2يه شي -
  خوام مهمون دارم خيلي مي      خوام دارم سبزي مي 

                                                 
�. sepleč :��
=I�%  
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مثل در مواقعي به كار اين ( مهمان اگر كاهل بود تقصير صاحبخانه چيست -
  )بخواهد اشتباه طرف را گوشزد كندرود كه  مي

  . كشت مي رايشب د، صاحبخانه گاواگر مهمون يكي بو -
تواند ازخودگذشـتگي داشـته    ي يكي دو تا بود، آدم مييعني اگر توقع كار

  .آيد نمي باشد ولي از پس تعداد زياد بر
رسيدن مهمان  موقع در موقع بي( .خوره مي خودش وقت از كيسه مهمون بي -

  ).گويند مي
  ).گويند به مزاح چنين مي.(مهمون خر صاحبخانه است -
به كاخ : مانند .يش فرمان ندهدمهمان را بايد تا هرچه ميزبان آرد بخورد و ب -

    )فردوسي(ستاندرون ميزبان پادشا

  :مانند رو باشد، صاحبخانه خون بگريد، مهمان خنده -
  )اوحدي( مخور اين نان و آش خور خون    كودكان ناشتا پدر مديون

  :نندما مهمان ناخوانده هديه خداست، -
  هديه دان مهمان ناخوانده    دهــمرگ هديه است نزد دانن

  )سنايي(آنكه ناخوانده آيدت مهمان     ي دين هديه خدائيش دانسو
  مهمان ناخوانده پشت سرش حرف دارد -
  مهمان عزيز خونه است  -
  مهمان هر كه، خونه هرچه، يا مهمان هر كه سفر هرچه -
  اي ندارد مهمان ديروقت از صاحبخانه گله -
كن، روز چهارم جارو ش مهمان روز اول گُله، روز دوم سنبله، روز سوم كاسه -
  كهنه

  مهمان روز اول ناز و نيازه، روز دوم نون و پيازه، روز سوم چوب درازه -
در مـورد پرهيـز از   ( مهمون نيايد به باغم كه يك گردو بـه نفـع مـن باشـد     -

  )رود خساست به كار مي
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  مهمان كم خوراك مفت چنگ صاحبخانه -
تي بـه مهمـان بـه كـار     حرم در مورد بي( عجب مهمان نوازي كردي خولي -

  ).رود مي
كنايه از مهمـاني كـه بـه مـدت طـوالني در      ( خوردن و لنگرانداختنكنگر -

  ).منزلي بماند
وقتــي بــراي كســي مهمــان بيايــد و ( ام مهمــان مهمــان مهمــان، همســايه -

ها هـم دور مهمـان جمـع شـوند و مزاحمـت درسـت كننـد، چنـين          همسايه
  .)گويند مي

رود كه از  در مورد مهماني به كار مي( از آيد قدحكاسه به جايي رود كه ب -
  ).صاحبخانه دعوت كند كه او نيز روزي مهمان وي باشد

  رفتن با رفيق خانه با مهمان خوش است، راه -
  خانه از صفاي مهمان خوش است نه از مرصع پلو -
  .مهمان از پدر عزيزتر است -
  گذاشتن دست اوستبهترين حرمت به مهمان، باز -
  ش مهمان پلو بگذار و دستهايش را بازپي -
  برازندگي به ظرف و سفره است -
  مهمان به آمدن بخت بود به رفتن محنت  -
  مهمان را با اندك پلويي كه پختم از اسب به زير كشيدم -
  گشايد در دروازه بسته را سخاوت مي -
  چاي آخرين را به دوستت بده -
  مهمان عزيز خانه ميزبان است -
  به مهمان در خوداختياري اوستحرمت  -
  ات را نيز فراموش نكن به مهماني آهسته برو اما غذاي خانه -
  مهمان خوديم ليك در خانه تو -
  )سعدي( رزق خويش به دست تو خورد مهمان -
  برد ورد و بالي صاحبخانه را با خود ميآ اش را با خودش مي مهمان روزي -
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  آورد مهمان با خودش بركت مي -
  در آن سراست كه از مهمان پر است دولت -
  كليد روزي هر خانه پاي مهمان است -
  مهمان خضاب خانه است -
  بالي خانه است) دفع(مهمان رفع  -
  هاي بهشت است اي از تحفه مهمان تحفه -
  خداست) نعمت/ عزيز/ فرستاده/ هديه(مهمان حبيب -
  بالي خداست) خرش(مهمان عطاي خدا و اسبش -
  ر صاحبخانه استمهمان تاج س -
  مهمان را گرامي دار اگرچه كافر باشد -
  ).گويند البته اين مثل را به شوخي مي( مهمان خر صاحبخانه است -
  پيش مهمان بخوري شتل استاز هرچه  -
  مهمان سير سرقفلي دارد -
  كند سگ را با كباب سوخته مهمان مي -
  طاقت مهمان نداشت -
  كند ان ميپنه) روي(طاقت مهمان ندارد، رو -
  طاقت مهمان نداشت، خانه به مهمان گذاشت -
  به خانه بعد مهمان دعوت كن اول برو -
  مهمان غيب دشمن خادمان است -
  خواهي، آب زير پاش كن مهمان نمي -
  خواهي، زير پاش را جارو كن مهمان نمي -
  زند تا مهمان برود اش را مي بچه -
  :اين مهمان بود يا سوسمار -
  اين مهمان بود يا سوسمار      اي خبردارآهاي آه      
  نه مهمانم كن نه كفشم را بدزد -
  يك مهمان مرا اگر بكشي ده مهمان ترا بكشم -
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  داداش باشد اش از خانه خان خوب است اگر سيني دادن مهماني -
  )دادن هم دارد پس(رفتن پاي پس هم دارد،  مهماني -
  مگر مهماني هفت دولت است -
  كند تعظيم صاحبخانه مهمان كمتر مي -
  يك شبه مهمان، صد ساله دعاگو -
  مهمان چند روزه، چند ماهه شده -
  مهمان روز اول طالست، روز دوم نقره، روز سوم مس است -
  مهمان حبيب خداست، اما اگر نخواست برود بالست -
  مهمان هديه خداست، شب ماندنش بالست -
  مهمان آمدنش خوبه، اما رفتنش بد -
  تونه بره و گله، مهمون نمي هوا ابر -
  مهمان آب گذر است و صاحبخانه ريگ ته جو -
  شود به مهمان كه رو بدي صاحبخانه مي -
  گذرد به دل صاحبخانه هم بگذرد خوب است آنچه كه به دل مهمان مي -
  اش به دل صاحبخانه نيست به دل مهمان است كه يكي)فكر(هزار خيال -
  انمهمان خندان، صاحبخانه گري -
  رو باشد، صاحبخانه گريان مهمان خنده -
  محل است خروس بي) موقع بي(وقت مهمان بي -
  خورد مهمان ديروقت، هرچه موجود است مي -
  خورد خودش مي) كيسه(مهمان ديروقت از پهلو -
  را زياد كن) آبگوشت(مهمان كه زياد شد آب ديزي -
  اينجا 1كش مهمان نباشد مسجد    بود مهمان هميشه دل خوش اينجا -
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  كند اش بيرون نمي آدم مهمان را از خانه -
  تنباكو داري قليان بيارم        مهمان عزيز دوستت دارم  -
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  :راجع به مهمان ريالمثل لُ ضربچند 

                                         يمهمان هركس، سفره هرچ -

  ا صاوخونه نره يا مهمو كه خرجش وا خوئشه گله -
)Memu ke xarješ vâ xoeša, geleyi a sâvxuna nara( 

توانـد داشـته    ينم خانهبا صاحب يا مهمان كه خرجش با خودش است گله
  .باشد
  ا، صاوخونه ا هر دويا مهمو بدش ممهمو  -
)Mehu a mehmu badeš miyâ, sâvxuna a har do( 

 مهمان با مهمان خوش ندارد، صاحبخانه با هر دوشان

  خرجش وا خوشهر موقه، يمونه ديم -
)Memune dir moqa, xarješ vâ xoša( 

 .رموقع خرجش با خودش استيمهمان د

 بتره                                    يش برسيسفره كم د ر -

)Sofra kam de riše boresa batera( 

 .آورتر است ده شرميش بريسفرة كم از ر

 اد كوينه زيزياو د ياد بيمهمو كه ز -

)Mehmu ke ziyâd bi ow dizina ziyâd ku(  
  .اد كنيرا ز يزياد شد آب ديمهمان كه ز

  ر پاته كنه جارويبرو خونه هالو كه ز يطور -
)Tori baru xona hâlu ke zire pâta kona jâru(  

  .ت را جارو كندير پايبرو كه به تو احترام بگذارد و ز ييآنقدر به خانه دا
  سفره بالوشه يفالن -
)Felâni sofra bâluša( 

 .نواز و سفره به دوش است مهمان يفالن

 ممو خوش خوئه، اما اسبش ناجوره                  -

)Memu xoš xua, amâ asbeš nâjura( 
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  .ناجور است) همراهانش(مهمان خودش خوب است اما اسبش 
  هيو خرج م يسه، د هونه مردم شجونيممو د هونه خوش خس -
)Memu de huna xoš xasisa, de huna mardem šajuni ve xarj   

                                                                                                    )miya 

ت بـه خـرج   يس است اما در خانه مردم شأنيمهمان در خانة خودش خس 
گران يد س باشد و در خانة مردم بهيكور و خس كه نان يدر مورد كس[. دهد يم

  ].رود يتعارف كند به كار م





 

 

    �  

  نوازي ايرانيان  بازتاب مهمان 

  اروپايي هاي سياحان در سفرنامه

  

ها يكي از منابع مهم براي شناخت هرچه بهتـر آداب و رسـوم مـردم     سفرنامه
هاي اروپائيـان   ها در سفرنامه نوازي ايراني مهمان. ايران در اعصار گذشته است

جامانده از ايـن سـياحان بـه     ههاي ب ا كرده و اغلب در نوشتهبازتاب خوبي پيد
در اينجــا بــه اختصــار مطــالبي را از قــول . اســت شــدهايــن موضــوع اشــاره 

  .آوريم حان اروپايي مييانويسان و س سفرنامه
نويسي كه در عصر صفويه بـه   تاجر، سياح و سفرنامه ،پيش از همه شاردن

 نـوازي  قامت داشته است در مورد مهمانن اايران آمده و مدت طوالني در ايرا
اي كـه بـه نظـر مـن در زنـدگاني ايرانيـان غيـر از         نكتـه « :نويسـد  ايرانيان مي

هنگام صرف غذا، . نوازي آنهاست خوري بسيار شايان تحسين است، مهمان كم
تمام كساني كه در منزل حضور دارند و يا به طـور  . هميشه درِ خانه باز است

شـوند و حتـي نوكرهـايي كـه دم در مشـغول       مـي   اردغيرمترقب بـه منـزل و  
تعداد حضّار هنگام ناهار . باشند، از خوراك سهمي دارند نگهداري مركوب مي

كنـد، چـون كـم     اندازه زياد باشد، هيچگونـه اشـكالي توليـد نمـي      يا شام هر
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ايرانيان در سـتايش  . باشد خورند، لذا هميشه غذا به قدر كفايت موجود مي مي
كنند كه حضرت ابراهيم هرگز بدون مهمـان   نوازي حكايت مي انخصلت مهم
خورد و داستان نيك سه فرشته كه در تورات آمده، مربوط به وي  خوراك نمي

يك روز هنگام ناهار هيچ كـس بـر سـر    : باشد و آن داستان چنين است كه مي
خوان آن حضرت نيامد، لذا پيغمبر از خيمه خود خارج شد تا مگر آشنايي را 

شاهده كند و يا يك نفر را كه بتواند مهمانش خواند، بر سـر سـفره خـويش    م
  )174ص ،1350، 4شاردن، ج(».دعوت كند

ايراني به رعايت ادب و شيوه گفتار و برخـورد   ،به نوشته سياحان اروپايي
چنان كه آن را اساس آبرو و حيثيـت خـود    ،العاده دارد اجتماعي توجهي فوق

داري بـا پيشـباز و بدرقـه،     ممرد. كوشد حفظ آن مي داند و به هر قيمت در مي
هـاي   نوازي و ايثار و حفظ احترام متقابل ميان خود و ديگران از ويژگي مهمان

نويسان درباره آن بـا سـتايش فـراوان     معروف جهاني ايراني است كه سفرنامه
  .اند سخن گفته

يكي ديگـر  « :نويسد ها مي نوازي ايراني ون انگليسي درباره مهماناادوارد بر
بدين شـرح كـه وقتـي     .بدرقه مهمان رفتن استبه شباز و ياز رسوم ايرانيان پ

مسافري بخواهد بر آنان وارد شود، پـس از آمـدن او تـا بيـرون شـهر يـا تـا        
روند و اين رسم بيشتر جنبه تشـريفاتي   اي دور از خانه به پيشبازش مي فاصله

شدن مهمان تا مسافتي بـه   بيرون در صورتي كه بدرقه يعني هنگام ازخانه. دارد
گويند هرگـاه كسـي    دنبال او رفتن، ناشي از مهر و يگانگي است و ايرانيان مي

وگرنه از همه پيشباز  ،دارند شود كه او را دوست مي را بدرقه كردند، معلوم مي
  )156ص، 1360، اونادوارد بر(».كنند مي

زي ايرانيان صـحه  نوا شاه نيز بر مهمان پوالك طبيب مخصوص ناصرالدين
هـيچ چيـز بـراي    « :نويسـد  مـي چنـين  گذاشته و در سفرنامه خود در اين باره 

ر تنهـايي  انگيزتر از آن نيسـت كـه نـاگزير باشـد غـذاي خـود را د       ايراني غم
ايرانـي در خـرج   . درآمد اين مطلب مصـداق دارد  بخورد، حتي در طبقات كم

كه براي صد نفر را اري غذا كند چنان كه گاه مقد پذيرايي از مهمان اسراف مي
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  )193،ص1360پوالك، (».گذارد كند، در مقابل معدودي مهمان مي كفايت مي
هرگـاه ايرانيـان در   «: نويسد خود مي سه سال در ايرانگوبينو نيز در كتاب 

رود، در صـورتي   جايي به مهماني بروند، صاحبخانه يا پسرش به استقبال مـي 
بـه محـض مالقـات، تعارفـات الزم شـروع      ن باشـد،  كه مهمان از طبقه متمكّ

واقعـاً چقـدر   : گويد سالم عليكم، وجودتان سالمت است؟ مهمان مي. شود مي
حضور شما : دهد صاحبخانه جواب مي! چه زحمتي... اسباب خجالت من شد

حقيقتاً چشـم مـا بـه جمالتـان     : گويد باز مهمان مي. براي ما مايه افتخار است
خجالت سياه است، من چـاكر شـما هسـتم و     راستي روي من از! روشن شد

 .خير خير خدا نكنـد، شـما خودتـان صـاحبخانه هسـتيد     : گويد صاحبخانه مي
همين طـور  . شود كنند، نوع تعارفات عوض مي چون قصد وارد خانه شدن مي

در اتاق بـراي  . كنند تا به اتاق پذيرايي برسند اين به آن و آن به اين تعارف مي
  )170و 8، صص1367گوبينو، (».شود ر شروع مينشستن تعارفاتي ديگ

نوازي، شامل نكاتي چند راجـع بـه    هاي اروپائيان عالوه بر مهمان سفرنامه
ــاني  ــات در مهم ــوه   تعارف ــا و نح ــذاخوردنه ــراي    غ ــه ب ــت ك ــره اس و غي

  .كنيم نظر مي نشدن كالم از آوردن آنها صرف شيدهكدرازا به
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