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 چكيده
خصايص برجسته فرهنگ شرقي و بخصوص فارسي زبانان و ايرانيان است.  دداب و ديتيا ايتا    ادب و مهمان دوستي يكي از 

ويژگي در ديوان هاي شاعران و متون نثر و سفرنامه هاي سياحان و نوشته هاي مستشرقان بنحو شايسته بازتتاب يافتته است.     
-و نوشته -يهودي.، مسيحي.، اسالم -ابراهيمي نگارنده در مقالة حاضر دهنگ دن دارد به پيشينة ايا خصيصة ارزنده در اديان

هاي پهلوي و اسناد كها و استمرار و تعميق دن در متون عرفاني بپردازد و در حد توان سعي دارد نشان دهد ايا صتف. نيكتو   
رتبتا   از كها اعتقادات مشترك اديان ابراهيمي و كيش زرتشتي اس.  در گسترة ايا پژوهش كتابخانه اي نگارنتده صترفاب بته ا   

معني دار و نويد بخش ميزباني و رستگاري پرداخته اس.  اگر چه در زمينة مهمان نوازي دثار ارزشمندي نگاشته شده اس. بتا  
استقصاي نگارنده در ايا موضوع خاص يعني توجه به نقا  مشترك و وحدت بخش اديان و عرفان كته يكتي از ضترورتهاي    

وجه به اهمي. موضوع، نگراني هميشگي از نيستي و سرنوش. واپسيني كه گريز روزگار ماس. پژوهشي انجام نشده اس.  بات
ناپذير اس. و همه را در مي يابد نوشتة حاضر كوشيده اس. بر پاية يافته هاي ديريا دري بروي يكي از كها تريا درزوهتاي  

 و واالتر بگشايد  « زيس. جاودانه»بشر يعني دس. يابي به 
 

 رستگاری، ادیان، عرفانميزباني،  :کليدی واژگان
 

 مقدمه :  

باتوجه به تحوالت شگرف و پيشرفتهاي بي سابقه اي كه در دهه هاي اخير در ابعتاد مختلتم متادي و ايتا جهتاني      
زندگي بشر پديد دمده اس. ددمي از حيث معنوي و اخالقي همپاي زمينه هاي پيشگفته تعالي نيافته بلكه در متواردي  

 در ساحتهاي سقو  كرده اس.   متزلزل و يا متوقم و حتي 
بنا به اعتقاد طبيبان فرهنگي و درد دشنايان اجتماعي در شرايط كنوني، انسان معاصر براي ايجاد توازن و تناسب سويه 
هاي گوناگون غيرمادي زندگي و حفظ ارزشهاي در معرض تهديد، نياز به ريشه ها و تكيه بر پيشتينه هتا دارد وروي   

 گر بيش از گذشته حس مي شود  و صيان.دوردن به ملجأ مطمئا 
باورمنديم كه متون مقدس در حكم نداي بال انقطاع عروج بخشي هستند كه بهزيستي و سعادت همگتان را ضتمان.   
مي كنند  دموزه هاي نوشته هاي كها نيز كه ملهم ازكتب دسماني و گرانبار از تراكم تعقل و تجارب نسلهاست. اميتد   

 رجوع و التجاء هستند   دفريا و همواره شايان 
مهم تريا رسال. سفيران الهي بهروزي و نيك فرجامي انسانها اس.  بتا تأمتل و تعمتق در متتون مقتدس و مقايستة       

يابيم كه موجبات رستگاري در دييا پيغمبران اشتتراكات بتااليي دارنتد و اهتم دنهتا در تعتاليم اديتان        استنادها در مي
عبارتند از : ايمان به خداي واحد؛ تصديق رسال. پيامبران و اطاع. از دنهتا؛   –يهودي.، مسيحي.، اسالم  -ابراهيمي

 اعتقاد به دخرت؛ دوري از دلودگي و گناهان؛ اجتناب از خونريزي و قتل و گرامي داشتا پدر و مادر و     اس.  
به داده هاي ديني و از جملته  در كنار موارد برشمرده، مهمان دوستي و ارج نهادن به نان خواه و پناه جو از موارد مشا

عوامل مؤثر رستاخيز دسان پيروان اس. كه در متون مقدس؛ لسان رُسُتل؛ استناد و دفترهتاي پهلتوي و نوشتته هتاي       
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متصوفه به صورت يكسان دمده اس.  در نوشتة پيش رو بردنيم به ريشه و پيشينه ايتا فيتيل. ايرانيتان كته شترايط      
 تا حدي از اهمي. و جايگاه دن كاسته اس. پرداخته شود زندگي نويا و تحوالت دنياي كنوني 

   
 مهمان دوستي در آیات و احادیث و روایات .6

معتبرتريا سنجه براي پي بردن به اهمي. موضوعي توصية دن در سخا خداوند اس.  از دنجا كه در ذات اوامر الهي 
ي است. در ذيتل نمونته هتايي از ارج     سعادت اخروي تعبيه شده اس. و عمل به دستورات خداوند ماية نيك فرجام

 شود  گذاري مهمان در كالم وحي دورده مي
از سورة بقره مربو  به اقدام پسنديدة كمك به راه گذريان اس. از ايا رو مسلمانان تسهيالت فراواني بتراي   512دية 

ان، خواه حيتري و ختواه   در ديه مذكور مهمان اس.؛ هزينه كردن براي مهم« وابا السبيل»سياحان فراهم مي دورند  
 1731سفري از مصاديق هزينه در وجوه برّ، مصالح و احسان با مردمان اس. و خداي به دن پاداش مي دهد  )ميبدي، 

 :1/232  ) 
از سورة دل عمران كه خداونتد   25 به نظر مي رسد دو ديه از جمله عميق تريا سخنان كتاب مقدس اس. نخس. دية

هرگز به نيكي دس. نخواهيد ياف. مگر از دنچه دوس. داريد )بته  « لبرّ حتّي تنفقوا ممّا تحبوّنلا تنا لوا ا»فرمايد : مي
و « و يؤثرون علي أنفستهم و لتو كتان بهتم خصاصته     »از سورة حشر كه مي فرمايد :  2ديگران( ببخشيد  و ديگر دية 

 (  1/37د  )همان، )مهمان( برخود مي گزينند هرچند كه به طعام دالسا )=درزومند( و نيازمندانن
ايا دي. رخصت. است. مظلتوم را كته از دست.      »در شأن مهمان نازل شده اس. « النساء»از سورة  131گفته اند دية 

ظالم بنالد، و از وي شكاي. كند      يا دعاي بد كند بروي      مي گويند : سخا بد گفتا در گله كتردن از هتيچكس   
كسي كه گله كند از ميزبان بد، كه كستي بته مهمتان وي شتود و او را      پسنديده نيس.، وخداي دوس. ندارد، مگر از

 (337-33/ 5)همان، « مهماني نكند، يا كند و نيكو ندارد 
هر كسي قومي را مهمان كند و بد پتذيرايي كنتد، او   »از امام صادق )ع( رواي. كرده اند كه در تفسير دية فوق فرموده 

 (2/503:  1712نان حرجي نيس. كه دربارة او چيزي بگويند  )طباطبايي، از كساني اس. كه ظلم كرده، پس بر مهما
از سورة كهم حيرت موسي و خير به شهري رسيدند و از مردمان دن ختوردني خواستتند؛ اهتل شتهر      33در دية 

:  1731ايشان را مهمان نكردند و مصطفي )ص( گف. لئيمان بودند قوم دن شهر كه ايشان را طعتام ندادنتد  )ميبتدي،    
 (15/230:  1712(    نيز رك )مكارم شيرازي، 17/310:  1712( نيز رك )طباطبايي، 2/357

قومي     عادت داشتند كه تنها نخوردندي بي مهمان، كسي بود از ايشان »دمده اس. : « نور»از سورة  71در تفسير دية 
پتس اگتر در شتبانگاه هتيچكس نيافتنتدي      كه بامداد تا شبانگاه منتظر مهمان نشستي يا كسي كه با وي طعام خوردي 

:  1731)ميبتدي،  « طعام نخوردندي، ايا دي. ايشان را رخص. دمد كه اگر خواهيد با هم خوريتد خواهيتد پراكنتده    
7/271  ) 

 (703-702: 2حيرت ابراهيم پذيراي مهمانان دسماني اس.  رك )همان  70الي  53ديات « الذاريات»در سورة 
 (  510:  7نيز رك )همان     (351-353:  3نيز رك )همان  (  373:  2نيز رك )همان 

اهمي. اكرام مهمان در احاديث نبوي و سخا بزرگان و روايات بازتاب يافته كته متيتما نكتات ارزنتدة اعتقتادي،      
 اجتماعي، عرفاني و اخالقي اس. نمونه هاي زير از جمله مصاديق سفره گشايي و نادشنا دوستي الگوهاي ماس.   

 (10:  1711 مهمان نوازي راهنماي راه بهش. اس.  )تشكر،« الييم دليل الجنه»
 (305:  1773اكر موالييم و لو كان كافراب )مينوي، 

 (507:  1771ميهماني برچادرنشيا اس. نه برشهرنشيا )فروزانفر، « المدرأهلالوبر وليس. علي اهل الييافه علي»
 (  2/713:  1731و في الخبر عا النبي )ص( قال : ما كان يؤما باهلل و اليوم االخر فليكرم ضيفه  )ميبدي، 

 (  132:  1733السخي ال يدخل النار و لو كان فاسقاب  )زاكاني، »و باز از حيرت رسال. مروي اس. : 
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فرمايد: هر مسلماني مستلمان ديگتر را مهمتان    خداوند متعال مي»هاي پيامبر اكرم)ص( از جبرئيل اس. كه : از شنيده
 (11:  1711تشكر، « )كند در اصل ما مهمان او هستم و پاداش او در بهش. اس. 

ابوهريره رضي اهلل عنه گويد كه پيامبر )ص( گف. هر كه بخداي ايمتان دارد و روز واپستيا، گتو همستايه را رنجته      
 (111:  1712)قشيري،     « مدار  و هر كه ايمان دارد بخداي و روز واپسيا گو مهمان نيكو دار 

ساع. مرا عذري اس. كه بيرون نتوانم شد  تو بفالن جايگه ابوذر غفاري را مهمان رسيد، بآن مهمان گف. كه : ايا »
تر بيار، تا خرج كنيم  دن مهمان رف. و يكي ضعيم تر نزارتتر بيتاورد    اند، يكي نيكوتر فربهشو كه شتران ما ايستاده

دن نياوردم  ابوذر گف. : ايا چه بود كه كردي؟ كه دن نزارتر دوردي، و فرمان ما نبردي؟ گف.: دن فربه تر نيكوتر از
تا روز حاجت. بود كه حاج. از ايا مهم تر افتد  ابوذر گف.: حاج. ما ايا اس. كه با ما درخاكس.، و مهم ما 

لا تنالوا البّرحتّتي  »العالميا گف. : ايا اس. كه در گور با ما قريا اس.  ايا چنيا اس. و برسر ايا دنس. كه رب
 (5/500:  1731)ميبدي، « تنفقوا ممّا تحبّون

 
 یافته های تورات و انجيل   .2

دانيم ده فرمان قلب شريع. حيرت موسي اس. وقسم. اعظم فرمانهاي تورات در تعتاليم انجيلتي   همانگونه كه مي
توسط حيرت عيسي تأكيد و تسجيل شد  در فراميا دهگانه حكم خدا بشكل برابر براي حيرت موسي و غريبتاني  

دورد ري اس. و رعاي. دن تعاليم حيات جتاودان را بتراي پيتروان بارمغتان متي     اند جاها يافتهكه راه به درون دروازه
 (771(   نيز رك )همان : 772-777:  1723)تورات، 

 (733در تورات خداي عظيم غريب و مهمان را دوس. دارد و نان و جامه اش را مهيا سازد )همان : 
 (715نيز رك )همان : 

ي اس. و اوس. كه به حقيق. همگان را سيري متي بخشتد و ميزبتان در ايتا     بنابرايا نكو ميزبان يكي از صفات اله
 ميان سايه و وجود موهومي بيش نيس. 

دنچه امروزه بعنوان مهمان كردن و ميزبان شدن متداول و معمول اس. اگتر چته بركتات و فوايتد دينتي، اخالقتي و       
 ضياف. ضرورت اصالح و بازنگري دارد : اجتماعي زيادي در بر دارد اما با خطاب زير از حيرت عيسي به اهل 

دهي بينوايان و مفلوجان و شل ها و كورها را دعوت كتا و خوشتبخ. ختواهي بتود چتون دنتان       وقتي ضيافتي مي»
)انجيل شريم، « هيچگونه وسيله عوض دادن ندارند و تو در دن روزيكه نيكان زنده مي شوند عوض خواهي گرف. 

1217  :515  ) 
ازتعاليم انجيل منزل دادن به غريب ودب نوشتاندن بته تشتنه وپوشتاندن برهنته حيتات جتاودان را        اي ديگر درنمونه

 (  15كند )همان : تيميا مي
در ساحتي ديگر كساني كه در خدم. خواص و پذيراي حواريون حيرت عيسي باشند اجر و ثتواب يتك پيتامبر را    

پيامبر هستند  در ادامة ايا اشارات حيرت عيسي متي فرمايتد :   كنند و فراتر از دن ميزبان خدا و فرستندة تحصيل مي
يقيا بدانيد كه هرگاه كسي به يكي از كوچكتريا پيروان ما، به خاطر اينكه پيرو ما است.، حتتي يتك جرعته دب     »

 (152(   نيز رك )همان : 71-5)همان : « سرد بدهد به هيچ وجه بي اجر نخواهد ماند 
خطاكاران را مي پذيرف. و با دنها هم سفره مي شد و بته ايتراد گيتران ايتا نتوع       حيرت عيسي دعوت باجگيران و
 (135)همان : « تندرستان احتياج به طبيب ندارند بلكه بيماران محتاجند»منادم. و مؤاكل. پاسخ مي داد : 

ي پتذيرف. و  ميزباني عيسي را با خوشروي« زكي»كه سرپرس. باجگيران بود كرد « زكي»روزي عيسي خود را مهمان 
اي دقا، اكنون نصم دارائي خود را به فقرا مي بخشم و مال هر كسي را كه به ناحق گرفته باشم چهار برابر به »گف.: 
 (552-7)همان : « گردانم  عيسي به او فرمود : امروز رستگاري به ايا خانه روي دورده اس. او بر مي
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 یافته ها در متن های قبل از اسالم  .9
مختلم اوستا و نوشته هاي پهلوي همانند قردن مجيد و انجيل و تورات در شأن مهمان و ديتيا ميزبتاني    هايدر پاره
 هاي بسيار تأمل برانگيز و ارزشمندي وجود دارد كه گواه چند ريشه گي و قدم. ايا فييل. ايرانيان اس.   يافته

بسوي دنچته در انتظتار اوست. در     «سروش مقدس»در كيش زرتش. وقتي روح از جسم جدا مي گردد و در معي. 
او در دنيا ياريگر روح و موجب بهبود وضعي. او در دن عرصته هولنتاك است.  در دن    « مهمان نوازي»حرك. اس. 

ما كردار نيك توام زيترا در گيتتي   »اي زيبا به استقبال او مي ديد و مي گويد : همانند دوشيزه« روان»حال كردار نيك 
ي و مهماني و پذيرايي كردي و هديه دادي، چه به دن كس كه از نزديك دمد و چه به دن كس     نيكان را گرامي داشت

 (  175:  1733)زنر، « كه از دور دمد و خواسته از درستي اندوختي و يك بيك اعمال نيك او را بر مي شمارد 
 شاهد فوق يكي از تعاريم مهمان را بدس. مي دهد  

از زمان ساسانيان باقي مانده اس. كه پيشينيان ما دنرا در هنگتام متر     (Patet) 1مكتوبي گسترده و مفصل بنام پتي.
خوانده اند  در قسمتي از ايا متا بازماندگان به دعا از گناهان و بدي هايي كته در گذشتته مرتكتب شتده از     اقوام مي

 جمله ترك ميزباني و غريب نوازي پشيماني و دوري مي خواهند : 
به روان دادار او رمزد كردم از دزردن مردمان، زدن مردمان، دزردن با گفتار، ندادن دهتش بايستته    از هر گونه گناه كه»

به مردمان، مهمان نكردن بيگانگان، نگاه نداشتا بيگانگان و دشنايان از گرسنگي و سرما، دزردن زير دستتان و گرامتي   
 (103-2:  1725)جنيدي، « نداشتا دنان!

قوم و دانشيان زمان از حيث خير انديشي، خلوص، اهمي. طترح و لتزوم كاربنتدي در    وصاياي قبل از مر  زعماي 
هنگام درگذش. به جهانيتان گفت.   « 5دذرباد مار سپندان»خور توجه هستند  اندرز زير يكي از حكم. هايي اس. كه 

 و دموخ. كه به خاطر داشته باشند و بكار گيرند : 
از دور )و دن( كس كه از نزديك فراز رستد در گشتاده داريتد، چته دن كته      كردن، )به روي دن( كس كه  7براي كِرَفه»

 (  121:  1721)جاماسب، « براي كرفه كردن در گشاده ندارد، در بهش. و گرو دمان به رويش بسته مي شود
ست.   در وصي. خود تعريفي جامع و كامل از مهمان ارائه كرده ا -موبدان موبد دورة ساساني  -« دذرباد مار سپندان»

در ايا تعريم تكليم ميزبان روشا اس. و او را با كار و پيشه؛ شأن و مرتبه؛ هدف و مقصد، كيش و دييا، دشتنايي  
 و نادشنايي، دوري و نزديكي و خوبي و بدي مهمان كاري نيس.  

تعتاليم عقتل    را« مينوي خترد »كلمة پهلوي دارد   11000يكي از كتابهاي گرانبهاي ديني اس. كه تقريباب « مينوي خرد»
پرسش و پاسخ پيرامون  75العقل گويند ايا كتاب ظاهراب در اواخر ساسانيان تأليم شده اس. و شامل دسماني يا روح

                                                           
توبه نامه به پتي. : توبه در اوستا پئيتي. و در پهلوي و پازند پت. و به هميا هيأت در ادبيات زرتشتي باقي مانده به معني توبه و انابه اس.  چهار  -1

 پت. ايرانيك -5پشيماني ناميده مي شود كه معموالب پت. « دذر باد مهر اسپندان»پت.  -1زبان پهلوي و پازند در دس. داريم 

پت. و دُردگان )استغفار از براي گذشتگان( كه پت. رواني هم ناميده شده اس.  در پتتها از مواردي سخا به ميان دمده  -3پت. خود يا خود پت.  -7

ي نابايسته اس. كه نمي بايستي انجام بدهد و انجام داده كه اساس دن بر پاية كارهاي بايسته اس. كه مي بايستي انجام بدهد و نداده و يا بالعكس كارها

شيدري، اس.، و توصيه مي كند كه با منش خوب دنبال كارهايي برود كه با كرفه كاري راه دوزخ بسته و راه بهش. گشوده شود  نقل به اختصار از )او

 ه اس.  (پتي. مورد نظر در متا مقاله ظاهراب از نوع چهارم موارد بر شمرد122:  1731

گرد دذرپاد مهر اسپندان ، از مشهورتريا موبدان عهد ساساني و از مقدسيا زردشتيان اس.  به فرمان اردشير پاپكان سرسلسلة ساسانيان يكي از  - 5

اختالفات مذهبي و دورندگان اوستا اس.  برخي از مورخيا او را زرتش. ثاني ناميده اند  او متا صحيح  و قطعي اوستا را فراهم دورد و براي رفع 

ريختند به ايا مي مانس. كه « دذر بد مهر اسپند»داده نُه ما روي گداخته روي سينه « ور»تيميا صح. كتاب مقدس و اثبات حقّاني. مزديسنا امتحان 

 (30-37:  1731به روي سينه اش شير دوشيده باشند  نقل به اختصار از )اوشيدري، 

به كرفه بپردازم »معني ثواب اس. كه به فارسي كرفه و در پهلوي كرپك گويند  كرفه گر يعني ثوابكار  در اوستا دمده )كربه، كرپك(  ايا واژه ها به  -7

  (725)همان : «  و گناه را ترك كنم
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ديا مزديسني اس.  اختصاص دو پرسش و پاسخ از مندرجات ايا اثر گرانبها به موضوع مورد بحث نشتان اهميت.   
 بعد ديني ايا خصيصة ملي اس. : 

پاستخ داد  « مينتوي خترد  »كه مردمان به چند راه و بهانه ي كار نيك به بهش. مي رسند؟ « مينوي خرد»پرسيد دانا از 
 ( 23:  1773         و سي و سوم كسي كه بيماران و عاجزان و مسافران را مهماني كند  )مينوي خرد، 
 فقرا و     در انجيل اس.   پاسخ مينوي خرد بسيار شبيه سفارش حيرت عيسي در اطعام كردن بيماران و عاجزان و 

به مردم نيك انديشيدي و مهماني و »مي گويد : « پايندگي»براي تحصيل « دانا»خطاب به « مينوي خرد»در جاي ديگر 
 (  17)همان : « پذيرايي كردي و هديه دادي 

زد و ابر انستان شتدن   قرنها بعد نيچه فيلسوف دلماني در اثري كه كالم پر طنيا شاعرانه دن جان ددمي را بيدار مي سا
دهد ظاهراب ملهم از روح تعاليم كتب مقدس براهمي. و تأثير سيري بخشي گذريان و گرستنگان تأكيتد   را دموزش مي

 دارد: 
يك زنده و يك مرده، چيزي براي خوردن و نوشتيدن بته متا    »وقتي مهمان پير مردي شد و گف. : « 1زرتش. نيچه»

هر كه گرسنه اي را سير كند، روان ختودش را تتازه متي    »گويد : ه بودم  خِرَد ميده  ما سراسر روز ايا را از ياد برد
 (  71:  1732)نيچه، « كند 
 

 یافته ها در متون عرفاني   .4
با تأمل در يافته هاي متون عرفاني در مي يابيم صوفيه و عرفا در پيوندي دروني با تعاليم و دموزه هاي كتتب مقتدس   

ان دسماني و به نحو غيرمستقيم تح. تأثير متون ما قبل استالم ايتا شاخصتة واالي    وتبعي. از شيوة زيس. برگزيدگ
ايرانيان را در قالب رعاي. دداب خانقاهي و عمل مداري فتوت خانه ها تداوم بخشتيده و بتا ذوق صتوفيانه ي ختود     

ان از دنها در سراي باقي تقوي. كرده اند  دنها در نظر و عمل مهمانداري گذريان و راهيان را نويد بخش ميزباني حور
 مي دانند شواهد زير در ايا باب شايان توجه اس. : 

دهتد  تريا كتب تصوف پيامبر اكرم)ص( براي ترغيب ياران به مهمانداري وعدة بهش. به ميزبانان ميدر يكي از كها
او را بته بهشت. مهمتان    اند كه دن حيرت)ع( را مهمان دمد  گف. كيس. كه امشب ايا را ميزباني كند تا ما گفته: »

كنم بعد از دنكه به هرنُه خانة عياالن خويش چيزي طلب كرد و نياف. يكي از انصاريان مهمان را به خانه برد و عيال 
را گف. هيچ طعام داري؟ گف. دو قرص دارم از بهر كودكان  گف. : كودكان را بخوابتان و بته بهانتة ختواب كتردن      

:  1737)مستملي بختاري،  « نيم و نخوريم تا مهمان پيامبر سير گردد همچنيا كردند چراغ را بنُشان و ما دها مي جنبا
173) 

هر چه بنده بر خود و متادر و پتدر ختود نفقته كنتد دن را      »از سخنان حسا بصري در اهمي. مردم داري اس. كه : 
 (72-30:  1717)عطار نيشابوري، « حسابي بود مگر طعامي كه پيش مهمانان و دوستان نهد 

 نهند حد و اندازه ندارد   « تازه رسيدگان»از گزارة باال فهميده مي شود كه ثواب و پاداش دنچه پيش 
 باتوجه به اينكه يكي از كاركردهاي خانقاه و صومعه پناه دادن به از راه رسيدگان و پذيرايي از ماندگان و مسافران

 جويد  ملكان به گرم دلي و سفره گشايي خود التجا مي بود  شيخ ابوالحسا خرقاني براي رهايي از عذاب قبر و سؤال 

                                                           
وان گف. كه بيا زرتش. نيچه با زرتشتي كه پيامبر ايراني اس. نسب. و نزديكي هس. اما ايا نسب.، نسب. ايا هماني نيس. ايا مقدار مي ت -1

كه زبان شاعرانه و پيامبرانه و حكيمانه اس.، معنا و ماهي. هستي ونسب. انسان  زرتش. در ايا كتاب يك شخصي. نماديا اس. كه نيچه از زبان او،»

كاويدن دن معناي نسب. خدا گويد و گذار از انسان به اَبَر انسان براي او يك معناي بنيادي هستي شناسيك دارد كه با را با دن از ديدگاه خود باز مي

 (1:  1732)نيچه، « شود وانسان و ديا واخالق وفلسفه و علم وتمامي وجه معنوي انسان در ايا اثر طرح مي
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دورده اند كه چون شيخ ابوالحسا خرقاني را رحمه اهلل عليه، دفا كردند يكي از اولياءاهلل مترقب حال او بتود  چتون   »
 ملكان سايالن در رسيدند و ازو سؤال كردند، درجواب گف. بُلحسنو بيچاره صومعه داري بود چون مسافري بدو مي

گشود و بعد از ساعتي سؤال حال او ميكرد  ايا بيچاره هميا لحظته دريتا   كشيد و سفره ميرسيد اوالب پا افزار او مي
هذا، باري تعالي را ازيا بندة مسكيا سالم دهيد و بگوييد كه تو با وجود چنتديا هتزار   زاوية تنگ تاريك دردمده مع

« تتو را چگونته دريتا حالت. فرامتوش كنتد؟       -از تو كستي نتدارد    كه به غير -بنده مرا ياد كردي  بُلحسنو مسكيا 
 (353:  1713  )شفيعي كدكني،

درك حال و استفادة بجا از پيشة صومعه داري در زندگي، براي تفصّي از وضع هولناكي كه ابوالحستا بتدان گرفتتار    
دالل بنحوي روشتا و مستلم   شده، تيزهوشي، خوش ذوقي و سرع. انتقال مي طلبد  نتيجه گيري خرقاني از ايا است

 اس. كه خواننده توجهي به ناتمامي رواي. نمي كند  
ضرورتهاي اجتناب ناپذير زندگي در نوشته هاي پيشينيان سه چيز اس. و مازاد بر دنها زائد و بار خاطر اس.  صوفيه 

كا به فكر ديگران بودن به اقتياي سالم. نفس و شفقتي كه بدان ممتازند برايا باورند كه در خوراك و لباس و مس
نتان بته نيّت.    »ثوابي بي حساب دارد و گذر از پُل را بي بيم مي كند  از اندرزهاي خرقاني در ايا خصتوص است. :   

مهمان پزي و ديگ به نيّ. مهمان بر نهيد و جامعه به نيّ. درويشان دوزيد كته چتون مهمتان رستد نصتيب ختويش       
بدان حساب نكنند و هر جامه كه يك چندي بداريد پتس بته درويشتان    خورد و شما طفيل باشي  روز قيام. شما را 

 (575)همان : « دهيد دن را حساب نبود در قيام.
سعادت نيك فرجامي از راه رفع نيازهاي اوليه و جسمي ديگران در كلمات قصار شمس تبريتزي نيتز بازتتاب يافتته     

دور گردانتد او را از هفت. دوزخ و بته رحمت.      هر كه برادر خود را سير طعام و شراب دهد ختداي تعتالي  »اس. : 
 (  511:  5277)تبريزي، « بيامرزد 

خصل. مهمان نوازي كه در فرهنتگ شترقي   »اسالم شناس و عرفان پژوه دلماني « دنه ماري شيمل»به عقيدة پروفسور 
شتايد وي   -كسي چته دانتد   -شود زيرا دورتريا مهمانان را نيز شامل ميموقعيتي ممتاز دارد، حتي فقيرتريا و نفرت

:  1771نيتتز رك )فروزانفتتر،  (  371:  1737)شيمل، « يكي از اولياي الهي باشد كه بصورت پنهان روي نموده اس. 
 (  12و  25

رسال. بزرگي كه عرفا بنيكي از عهدة دن بردمده اند اميد دفريني بي حد و مرز اس.  دنها به صور گونته گتون بتراي    
ابوالحسا خرقاني روزي صوفيي را »تبه روزگاران و مأيوسان ماية نشا  و گشايندة باب نجات بوده اند   سيه كاران و

گف. : روي به حق فا كا گوي : الهي ! اگر ايا جان كه به ما مي دهي روز قيام. حساب خواهي كترد تتا بته تتو     
 (  533:  1713)شفيعي كدكني، « بهلم كه نيكو نبود كه مرا مهمان كني پس شمار كني 

يكي از عللي كه خرقاني بيش از ساير مشايخ صوفيه در لزوم تجليل از مهمان تأكيد دارد عمل به تكليم فترا زمينتي   
اس. زيرا خداوند بواسطة نداي راهنماي ناديدني، شيخ ابوالحسا خرقاني را موظم به اداي حق مهمان كرد و فرمود 

مادي و معنوي به ديدار تو مي ديد مهمان و فرستادة ما اس. خواستتة  : هر كس به هر ني. و عل. معلوم و نامعلوم 
نازل تريا درجة حتق گتزاري در   « از ما ياري خواه»او بردورده ساز  شيخ اظهار عجز مي كند  خطاب الهي اس. كه 

 (731)همان : « كساني كه به سالمي مهمان تو ديند بايد كه عليك السّالم بيابند »ايا گفتگو دنس. كه : 
در رسالة فارسي كهني با مطالبي راجع به مسائل مختلم ديني و عرفاني دمده اس. بته فرمتان خداونتد فرشتتگان در     

مهمان داري مؤما مي كنند  وقتي مؤما را در گور نهند و نزديكتان دور گردنتد و او غريتب و تنهتا در       غرب. لحد،
ن داريد و بروي رحيم تر از مادر و پدر باشيد پس گور را امروز نيكوش مهما»لحد ماند خداوند به فرشتگان فرمايد : 

 (733:  1723)منتخب رونق المجالس و بستان العارفيا و تحفه المريديا، « بر وي فراخ و روشا گرداند 
به ارج مندي حماي. خواه و بركات پناه بخشي و حماي. گري « در زاويه داري و سماع»بخشي از سخنان شيخ جام 

»    بو  اس.  او خوشنودي مهمان را ذخيرة اخروي مي داند و كسب دنرا بهر تدبيري الزام مي كنتد :  و شرو  دن مر
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هر مرَدُمي كه بتواني دريغ نيايد داش. و هيچ خدم. و مراعات از مهمان باز نبايد داش. و به هر چيزي سبكي نبايد 
ن جهان مي فرستي  و هر كه نه چنيا كنتد كته   كرد و دل مهمان نگه بايد داش. كه ذخيرة توس. كه بر دس. او به د

 (727-3:  1727)شفيعي كدكني، « گفته شد او را درِ سراي باز نهادن مسلّم نيس. 
 

 نتيجه گيری :
به استناد داده هاي متون مقدس و شواهد رساالت ماقبل اسالم امتياز ختوش ميزبتاني ايرانيتان ريشته در اعتقتادات       -

ديني و حقايق دييني دنها در طي قرون متمادي دارد و التزام به اداي ايا تكليم ذخيرة گرانبهايي اس. كته دنهتا را از   
صتوف در قالتب دداب خانقتاهي و اصتول صتومعه داري      هف. دوزخ رهايي بخشد  خصيصة مورد بحث با ظهتور ت 

 استمرار يافته و تقوي. شده اس.   
در دستاورد مستنبط از كتب مقدس و احاديث و روايات، خداوند در عيا حال كته ميزبتان حقيقتي است. مهمتان       -

ي بته وحتدت متي    ميزبانان اس. و به عبارت ديگر ميزبان و مهمان و يا رزق و مرزوق و رازق در دن وجتود اليتنتاه  
 رسند   

تعريم وتلقي از مهمان در متون مقدس و نوشته هاي پهلوي و رستاالت عرفتاني در حتد بستيار بتااليي مشتابه و        -
 يكسان اس. و نا دشنا مهمان ؛ مهمان واقعي اس. كه نان و برك. پيش از قدم او مي رسد   

 حاضر قدوم ره زدگان اس.   يكي از مهم تريا بركات نقد و« شادي»و « در حال زيستا»نعم.  -
 شتاب در نزل نهادن قاعدة معمول و مورد تأكيد در قلمرو پژوهشي اس.    -
اي نيس. اال زماني كه بيم جان و عادت به سفلگي و يا اشارت دسماني در ميتان  رد دعوت ميزبان رفتار جوانمردانه -

 باشد   
ق تعالي تهيدستاني كه با ديدن غريبه دتش اجاق را تنتد  تنگ دستي و وام داري با سفره داري قابل جمع اس. و ح -

 مي كنند؛ ضايع نمي گذارد و اغلب نام نهادگان در اكرام اضياف گمنامان هستند  
با ايا باور كه رزق ميزبان از خوان غيب به پاي مهمان باز بسته اس.  مهمان در حقيق. ميزبان صاحب خانته است.    

 و در دن طعام در عيا اينكه طفيل هستند مزد اخروي يابند   لذا مهمان نوازان خود مهمانند 
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