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چکیده
هــدف این پژوهش تحلیل روان شــناختی مهمانی 
بر اساس منابع اسالمی است. با توجه به اجتماعی 
کامــل در این عرصه  بودن انســان، ارائــه الگوهای 
بــرای رســیدن بــه نقطــه مطلــوب ضــروری اســت. 
بهترین الگو معصومین؟مهع؟ هســتند. بدین منظور 
مطالب مرتبط با مهمانی در منابع روایی جمع آوری 
و ســپس بــا روش تفســیر محتــوای متــون دینــی، 
تحلیل شــد. یافته های پژوهش نشان داد وظایف 
میزبان شــامل نیت الهی داشــتن، در اختیار نهادن 
گــرم از مهمان،  آنچــه مهمــان نیــاز دارد، اســتقبال 
عــدم فخرفروشــی در پذیرایــی، پرهیــز از تکلــف و 
ســختی، مراقبــت از مهمــان در خطــرات و بدرقــه 
مهمان اســت و وظایف مهمان شامل قبول دعوت 
مهمانــی، پرهیــز از مهمانــی ناخوانده، با آراســتگی 
کردن و اســتفاده از  رفتــن، اطاعــت از میزبــان، دعا 
کلمات زیبا در حق میزبان اســت. این ســنت عالوه 
بر تجلیات و صورت های نمادین که بیان گر سبک 
زندگی اسالمی است، دارای آثار و کارکردهایی است 
که مجموع حیات اجتماعی مسلمین را تحت تأثیر 
قــرار داده و ســهم بــه ســزایی در پیشــرفت تمــدن 

Abstract
The purpose of this study is psychological 
analysis of the party based on Islamic 
sources. Due to the social nature of 
human beings, it is necessary to provide 
complete models in this field to reach the 
desired point. The best role models are 
the infallibles )peace be upon them(. For 
this purpose, party-related materials were 
collected in narrative sources and then 
analyzed by the method of interpreting the 
content of religious texts. The research 
findings showed that the duties of the 
host include having the divine intention, 
providing what the guest needs, warm 
welcome of the guest, not being proud in 
the reception, avoiding obligations and 
hardships, caring for the guest in dangers 
and chasing the guest, and the duties of the 
guest include Accepting the invitation to the 
party, avoiding the uninvited party, going 
neatly, obeying the host, praying and using 
beautiful words are the right of the host. In 
addition to the symbolic manifestations and 
forms that express the Islamic way of life, 
this tradition has effects and functions that 
affect the total social life of Muslims and 
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مقدمه
کهن و پسندیده بشری است و رساله میهمانی  میهمانی و میهمان داری، از رسوم و سنت های 
نه  کرده  بیان  گفتگو  و  بحث  را  میهمانی  در  اصل  اوست  رساالت  مهم ترین  از  که  افالطون 
صرف غذا )صناعی،1۳۹۳(؛ در روایات اهل بیت؟مهع؟ میهمانی دادن در برخی مناسبت های 
زندگی مانند ازدواج و تولد نوزاد، سنت ثابت و مسلم اسالمی بیان شده است )دلیری، 1۳۹۹(. 
گروهى فرود مى آید، روزی اش با او از آسمان  رسول خدا فرمودند: »وقتى میهمان از راه مى رسد و بر 
گروه را به سبب نزول میهمان بر آنان  گناهان آن  که چیزی مى خورد، خداوند  فرود مى آید و هنگامى 

مى آمرزد« )کلینی، 140۷ق، ج ۶، ص۲84(
در مورد میهمانی تحلیل های مختلفی از قبیل اثر زیستی و شناختی و فرهنگی می توان 
که در میهمانی  کرد؛ از جمله آثار شناختی می توان زیادشدن دانش و تجربه را نام برد  بیان 
به  باشند  حضورداشته  آن  در  علم  اهل  گر  ا و  می شود  ح  مطر گونی  گونا بحث های  معمواًل 
که در بحث  از تحلیل هایی  )برهانی، 1۳88، ص180(. یکی  انسان می افزایند  تجربه های 
میهمانی بااهمیت است، تحلیل روان شناسی اجتماعی میهمانی است؛ روان شناسی اجتماعی 
نحوه تأثیر حضور دیگران را در رفتار انسان ها مطالعه می کند. بر اساس آنچه آلپورت1 می گوید، 

1. Gordon Allport.

که درواقع  سازی اسالمی به عهده می گیرد این آثار 
یافته هــای نوی این پژوهش می باشــند عبارت اند 
گناهــان، صحــت و  از: آثــار دینــی از جملــه ریــزش 
ســالمت و فرصت آموزش را در پی خواهد داشــت و 
آثار روان شناختی پیوند جویی، مهارت ابراز وجود، 
همجــواری، ابــراز عواطــف، همدلــی و شایســتگی 
توصیــه می شــود  دارد.  بــه همــراه  را  و صمیمیــت 
بــر اســاس یافته هــای ایــن پژوهــش، پرســش نامه 

مهمانی با رویکرد اسالمی تدوین شود.
کلیدواژه هــا: مهمانی، میزبانی، منابع اســالمی، 
تحلیــل  مهمــان،  وظایــف  میزبــان،  وظایــف 

روان شناختی.

play an important role in the development 
of Islamic civilization. New features of this 
study include: Religious effects such as 
remission of sins, health and opportunity 
for education, and psychological effects 
of bonding, assertiveness, neighborliness, 
expression of emotions, empathy, 
competence and intimacy. has it. It is 
recommended that based on the findings 
of this study, a party questionnaire with an 
Islamic approach be developed. 

Keywords: party, hosting, Islamic 
resources, host duties, guest duties, 
psychological analysis.
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که افکار، احساسات و  ع  قلمرو روان شناسی اجتماعی »کوشش برای درک و تبیین این موضو
رفتار آدمیان چگونه از طریق حضور واقعی، خیالی یا ضمنی دیگران تحت تأثیر قرار می گیرد«، 
کالینبرگ1، روان شناسی اجتماعی را علم مطالعه رفتار  تعریف می شود )قلی پور، 1۳۹۶(، اتو 
اثرات حضور  کرده است. به عبارت دیگر روان شناسی اجتماعی،  گروهی تعریف  فرد در وضع 
گروه، مورد بررسی قرار می دهد؛ یعنی اینکه فرد  دیگران را بر فرد، یا رفتار فرد را تحت تأثیر 
گروه قرار می گیرد چه تغییراتی در رفتارهای او در مقایسه باحالت تنها بودن وی  وقتی داخل 

کاویانی، 1۳۹۹(. مشاهده می شود )کالینبرگ،1۹54م، روان شناسی اجتماعی، به نقل از 
گونی بیان  گونا در تحقیق نظری، شرف الدین )1۳۹5( سبک زندگی را دارای عرصه های 
در  که  سنتی  است.  میهمانی  سنت  آنها  مهم ترین  از  یکی  اجتماعی،  روابط  عرصه  در  که  کرده 
تعریف  خدا  حبیب  آن  مطابق  و  است  برخوردار  مهمی  و  رفیع  جایگاه  از  اسالمی  زندگی  سبک 
اترک  می شود.  تفسیر  زمین  روی  بر  انسان  گونگی  خدا نشانه  میهمانی  سنت های  و  می شود 
که از بررسی آیات اسالمی درباره آداب میهمانی به دست  )1۳۹1( در مورد میهمانی بیان می کند 
ع مقدس اسالم به سبب فواید اجتماعی بسیار فراوان میهمانی، از جمله صله رحم،  که شر می آید 
احوال یکدیگر و  از  گاهی  آ و امت اسالمی،  الفت میان خویشاوندان، همسایگان  و  انس  ایجاد 
کمک به هم، دستگیری از خانواده های مستمند و فقیر، جلوگیری از تنهایی افراد و مشکالت 
از آن و... توصیه مؤکد به میهمانی دادن شده است و به دو اصل مهم در  روحی روانی ناشی 
کرام شایسته میهمان  کید می کند؛ نخست مراعات راحتی و آسایش میزبان و دیگر ا میهمانی تأ
که یکی از الزمه های زندگی انسان، میهمانی  است. وطن دوست )1۳۹۳( نتیجه گیری می کند 
کم  حا فرهنگ  و  محلی  سنت های  و  آداب  برحسب  جامعه ای  هر  در  که  است  میهمان داری  و 
با  هماهنگی  ضرورت  رضوی  سیره  در  می گیرد.  و  گرفته  صورت  تفاوت هایی  با  جامعه،  آن  به 
میهمان  بدرقه  میهمان،  از  کار  توقع  نداشتن  میهمان،  معقول  نیازمندی های  تأمین  خانواده، 
بیان شده  آداب میهمانی  از جمله  از میزبان،  ابراز تشکر میهمان  نیز ضرورت  و  از سوی میزبان 
است. دلیری )1۳۹۹( درباره آداب و وظایف میهمان، سه مورد مهم و اساسی را بیان می کند. 
گرفته است. پذیرش دعوت مسلمان و عدم رد  ابتدا انگیزه رفتن به میهمانی مورد بررسی قرار 
آن مورد بعدی در بیان وظایف است. در انتها نیز رعایت آداب و شرایط میهمان داری آورده شده 

است. انگیزه خداپسندانه از اساسی ترین انگیزه انسان برای رفتن به میهمانی را بیان می کند.

1. Otto Klineberg.



56                                                                                                                                                   / سال هفتم، شماره اول، پیاپی 15، بهار و تابستان 1400

وهش وش پژ ر
در این پژوهش به جهت دستیابی به بایسته های میهمانی در سبک زندگی اسالمی از روش 
با  مرتبط  واژه های  ابتدا  شد.  استفاده  دینی  متون  محتوای  تحلیل  ع  نو از  کیفی  پژوهش 
روایات  و  آیات  سپس  شد.  مشخص  معنایی  حوزه های  و  جمع آوری  لغت  کتب  از  میهمانی 
مرتبط با میهمانی جمع آوری و در دودسته وظایف میزبان و میهمان دسته بندی و تحلیل شد 
و بر این اساس ویژگی های میهمان و میزبان تدوین شد؛ و در نهایت با استفاده از داده های 

گردید. به دست آمده تحلیل روان شناختی در سه بعد درونی، بیرونی و تعاملی بیان 

یافته ها
راغب )50۲ق، ص51۳( بیان می کند که اصل ضیف به معنای میل داشتن است، ابن فارس 
ص۳81(  )1۳۹۹ق،  زمخشری  کرده،  بیان  شی  الی  الشی  میل  ص۳80(   ،۳ ج  )1۳۹۹ق، 
کرده، ابن فارس )1۳۹۹ق، ص۲0۹( ضیفته ای اطعمته؛ یعنی ضیف  کردن معنا  انس پیدا 
که  که همراه اطعام باشد، فیومی )۷۷0ق، ج۲، ص۳۶۶( بیان می دارد  وقتی بیان می شود 
پناه دادن دیگری،  از ترس به سوی شخص دیگری و  پناه بردن شخص  ضیف به معنای 
تعلق  ج  خار در  چیزی  به  که  به گونه ای  جهتی  به  تمایل  ص۶1(  ج۷،   ،1۳۶8( مصطفوی 
کسی  که به سمت منزل  کسی  بر  بگیرد و نه تمایل مطلق، به همین دلیل اطالق می شود 
 »party« می رود یا برای بیتوته یا برای اطعام. در زبان انگلیسی، این مفهوم معادل واژه های
banquet معادل میهمانی،  واژه  و »banquet« است )حییم، 1۳۷۲(. در برخی دانشنامه ها 
گروه، دسته هم فکر، حزب، دسته متشکل،  تیم،  واژه party معادل  و  بزم  و  ضیافت، سور 
لت های  جمعیت، بزم، میهمانی رفتن شمرده شده است )حق شناس، 1۳80(. با توجه به دال
گستره معنایی نسبتًا  از   party که واژه معناشناختی واژه های مذکور، چنین به نظر می رسد 
گروه و دسته و تیم هم اطالق  بیشتری برخوردار است؛ چون عالوه بر میهمانی و ضیافت بر 
شده است اینکه این واژه بیشتر بر روابط نسبتًا پایدار و بادوام و دارای قابلیت تکرار اطالق 
از  ع اطعام یا صرف غذا، تنها بخشی  که واژه party موضو گفت  می شود؛ بنابراین می توان 
که در مواردی party بدون صرف  انگیزه یا نتیجه ارتباط است؛ چه ممکن و محتمل است 

طعام برگزار شود.
واژه شناسان زبان فارسی، نیز واژه های مذکور را ناظر به وضعیت و موقعیتی می دانند که 
گروه دیگر، اعم از اینکه دعوت باشد یا بدون دعوت،  گروهی بر فرد یا  در ضمن آن فردی یا 



57تحلیل روان شناختی میهمانی بر اساا منابع اسالمیب

معمول  حد  در  پذیرایی  و  اطعام  احترام،  با  ورود  این  و  ص4۹(  بی تا،  )حمیدی،  شود  وارد 
همراه باشد )دهخدا،1۳۷۷(. )به نقل ازنظری، شرف الدین، 1۳۹5(.

جدول 1: جمع رندی عناصر مفهوم »الضی « از دیدگاه لغت شناسان

دیدگاهلغتشناسانویژگیها

ترسحالت روانی میل داشتن 

ع اطعام  کردنموضو بیتوته، مراقبت 

الفت، محافظت شدنکارکرد انس 

ترس، میل به هم نشینیمنشأ عالقه اجتماعی 

پس از جمع آوری دیدگاه لغت شناسان، اولین مرحله تجزیه و حلیل در فرآیند مفهوم شناسی 
ممکن می شود. تجزیه و تحلیل در این طبقه شامل طبقه بندی عناصر معنایی در لغت است. 
گون  گونا کار یک فهم منسجم از عناصر اصلی معنا در مفهوم و تحقیق جنبه های  نتیجه این 
آن است. در ادامه مطالب مرتبط با میهمانی در آموزه های اسالمی جمع آوری و تحلیل شد 
که در دو بخش آداب و وظایف میزبان و آداب و وظایف میهمان ارائه می شود؛ و در پایان به 

فواید این میهمانی پرداخته شده است.

آداب و وظایف میزبان
فرمودند:  خدا؟ص؟  پیامبر  دارد.  نیاز  میهمان  آنچه  نهادن  اختیار  در  شایسته:  1.پذیرایی 
گرچه  کند، ا که به آسانى برایش فراهم مى شود، از برادرش پذیرایى  »میزبان، موظف است با چیزی 
کند شرمگین باشد، روز و  کس از اینکه برادرش را این گونه پذیرایى  بیش از جرعه آبى نباشد. پس هر 

شبش پیوسته در خشم خداست«1 )ابن حیون، 1۳85، ج ۲، ص10۶، ح ۳41(.
و  ناخوانده  به  را  آنان  میهمان،  ع  نو دو  تفکیک  با  صادق؟ع؟   امام  ناخوانده:  میهمان   .2
بـرادرت  »هرگاه  می کنند:  بیان  به خوبی  را  هریک  قبال  در  میزبـان  وظایف  دانسته،  خوانده 
کـردی در  کـه در خانه داری برایش بیاور و هرگـاه او را دعـوت  ناخوانده بر تو وارد شد، همان غـذایى 

پـذیرایى از او زحمـت بکـش«۲ )برقی،1۳۷1، ج۲، ص1۷۹(.
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امام  است.  مهم  بسیار  میهمان  ورود  هنگام  در  میزبان  رفتار  میهمان:  از  گرم  استقبال   .3
علی؟ع؟ وقتی میهمان بر ایشان وارد می شد به احترام او می ایستادند و میهمانان را به باالی 
کار  مجلس نشانده و خود در مقابل آن می نشستند1 )مجلسی، 140۳، ج 41، ص5۶( و با این 

که از حضور او خوشحال بوده و آن را مغتنم می شمارند. به میهمان می فهماندند 
ع غذایی را می خوردند و آنچه را خدا  4. صرف غذا ره همراه میهمان: پیامبر خدا ؟ص؟ هر نو
که او را دعوت می کردند،  کسانی  کنار خانواده و خدمتکارانش و با  کرده بود، در  برایش حالل 
می خورد، بر روی زمین یا بر آنچه آنها روی آن می خوردند و از هر آنچه آنها می خوردند پیامبر 
غذا  میهمانش  با  صورت،  این  در  که  می شد  وارد  آنها  بر  میهمانی  آنکه  مگر  می خورد؛  هم 
که دست های بیشتری در خوردن  می خورد. محبوب ترین غذاها هم نزد ایشان غذایی بود 
آن شرکت داشتند. از همه زودتر غذا را شروع می کردند و از همه دیرتر دست از غذا می کشیدند۲ 

)کلینی،140۷ق، ج ۶، ص۲85(.
5. پرهیز از تکل  و س تی: در میهمانی میزبان تالش خود را برای پذیرایی از میهمان انجام 
میهمان،  برای  را  »خود  می فرمودند:  خدا؟ص؟  پیامبر  نیفتد.  به سختی  که  گونه ای  به  دهد 
کسى از میهمان متنفر شد، از خدا متنفر شده است و هر  که از او متنفر مى شوید و هر  به سختى نیندازید 

کاشانی،1۳8۳ق، ج۳، ص۳1(. کس از خدا متنفر شود، خدا هم از او متنفر شود« )فیض 
ع پذیرایی و پوشش خود قصد فخرفروشی  6. ف رفروشی و مباهات: در میهمانی میزبان در نو
به میهمان را نکند. تفاخر و مباهات و برتری جویی که از جهل محض و سفاهت ناشی می شود 
که  از عوامل مخرب روابط ایمانی است )جمعی از نویسندگان، 1۳8۶( در روایت آمده است 
در  تو  »جایگاه  فرمودند:  می کرد  فخرفروشی  خود  خاندان  با  که  شخصی  به  صادق؟ع؟  امام 

دوزخ است« )کلینی، ج ۲، ص۳۲۹(.
7. مراقبت از میهمان در خطرات و رالیا: همان گونه که حضرت لوط از حضور میهمان به خاطر 
میهمان ها  از  مراقبت  برای  لوط  حضرت  و  بود  اندوهگین  ایشان  محافظت  از  توانایی  عدم 
را  حضرت  میهمان های  با  لواط  قصد  که  خود  قوم  به  را  خودش  دختران  ازدواج  پیشنهاد 
آمدنشان تنگ دل  آمدند، به سبب  لوط  نزد  ما  که فرستادگان  انجام داد و هنگامی  داشتند 
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برابر قوم تبهکارش توانمند  از میهمانانش در  را براى دفع خطر  اندوهگین شد؛ ]زیرا خود  و 
گفت: این روز سخت و دشوارى است1 )هود، ۷۷(. نیافت[ و 

کـرم ؟ص؟فرموده اند: »یکـى از حقوق میهمان،  8. ردرقه میهمان را احترام و گشاده رویی: پیـامبر ا
کنى« )قمی، بی تا، ج۲، ص۷۶( در روایت  که او را از اتاق تا در خانه، همراه و بدرقه  این است 
که ایشان فرموده اند: »...وقتى میهمانى بـر شـما وارد  زیبایی از امام محمدباقر؟ع؟ آمده است 
کـه مایه حقـارت و  کمکـش نکنیـد، چرا کنید و وقتى مى خواست از پیش شـما بـرود،  کمک  شد، او را 
که ایـن، سـخاوت  گردانید  بى ارزش شدن میهمان است؛ و برای او زاد و توشه بگیرید و توشه اش را پاك 

است« )کلینی، 140۷ق، ج۶، ص۲84(.
پـذیرایى  تـا دو شـب  کـرم؟ص؟  فرموده اند: »میهمان  ا از میهمان تا دو شب: پیـامبر  9. پذیرایی 
مى شود؛ از شب سوم جزو اهل خانه به شمار مى آید و هرچـه رسـید بخـورد«۲ )نـوری، 140۷، ج1۷، 
ص88، ح ۲081۹(، »میهمانى یک، دو و سه روز است. بعد از آن هرچه به او دهى صدقه شمرده 

مى شود« )نوری،140۷، ج14، ص۳۷، ح 1۶0۳8(
کاری نیت حرف اول را می زند و ارزش و پاداش هر عملی،  10. نیت و هدف میهمان داری: در هر 
کرم؟ص؟ فرمودند: »اعمال بسته به نیت هاست و برای هر  به نیت یا انگیزه آن بستگی دارد. پیامبر ا
کرده است«۳ )مجلسی، 140۳ق، ج ۶۷، ص۲11(. سنت میهمانی  که نیت  کس همان چیزی است 
می تواند با انگیزه و هدف درست و جلب رضایت الهی باشد، مثل صله رحم و استفاده علمی از 
خ  شخص صاحب فضل و رفع مشکالت یکدیگر در میهمانی یا انگیزه شیطانی باشد، مثل به ر
کردن. امام باقر؟ع؟ فرمودند: »ولیمه یک  کشیدن دارایی و فخرفروشی و مجلس لهو و لعب برپا 
کرامت است و سه روز خودنمایى و آوازه طلبى است«4 )کلینی، 140۷ق، ج 5،  روز و دو روز سبب 

ص۳۶8(.

آداب و وظایف میهمان
قرآن .1 در  که  باشید همان طور  گرفته  را  آن  به  رفتن  اجازه  که  بروید  به میهمانی  زمانی   
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گرفتن از پیامبر برای رفتن به خانه ایشان را دارد1 )احزاب، 5۳(. خطاب  اشاره به اجازه 
باید  برای ورود به هر خانه  بلکه  این اجازه در قرآن فقط مخصوص خانه پیامبر نیست؛ 

گرفته شود. اجازه 
برای .۲ دعوت  بدون  و  سرزده  که  است  این  رفتن،  میهمانی  برای  انسان  وظایف  از  یکی   

اوست.  راحتی  و  میزبان  از  در جهت حمایت  اسالم  ع مقدس  این دستور شر نرود.  میهمانی 
که ایشان  کرم؟ص؟ روایت می کنند  از پیامبر ا از اجداد بزرگوارشان در نهایت  امام صادق؟ع؟ 
مگر  نکنند  سرزنش  و  شوند  مالمت  باید  شوند  اهانت  گر  ا طایفه اند  هشت  على،  »یا  فرموده اند: 
که بدون دعوت بر سر سفره طعامى برود«۲ )مجلسی، 140۳ق، ج۷۲، ص444  کسى  خودشان را؛ 
گر جواب رد شنیدید برگردید و  کنید و ا و 45۲( در میهمانی های سرزده به فرموده قرآن سالم 

ناراحت نشوید.
بودند .۳ نیز دراین باره سرآمد  به دیگران توصیه می کردند و خود  را  آراستگی  امام رضا؟ع؟   

که به میان مردم  چنانکه در سیره عملی حضرت آمده است »اذا برز للناس تزین لهم؛ در آن هنگام 
خوش  بوی  استعمال  و  ص1۹۲(  ج1،   ،1404 )صدوق،  مى آراست«  آنها  برای  را  خود  مى رفت 
»الطیب من اخلاق الانبیاء؛ استعمال بوی خوش از اخالق پیامبران است« )کلینی، 1401ق، ج۶، 

ص510(.
که قرآن خطاب به مؤمنین در .4 گونه  کلمات زیبا و دعا در حق یکدیگر همان   استفاده از 

بدو ورود به منزل یکدیگر به آنها توصیه می کند با تهیت و سالم وارد بشوند۳ )ذاریات، ۲5(. 
خود  دینی  برادر  با  مواجهه  در  زیبا  سخنان  از  که  کسانی  مدح  در  پیامبر  از  دیگر  روایتی  در 
گرفتاری را  گوید و  کس به برادر مسلمانش سخن محبت آمیزی  استفاده می کنند بیان می کند: »هر 
کار باشد، زیر سایه رحمت واسعه الهى باشد« )کلینی، 1401ق،  که در این  گشایش دهد، تا زمانى 

ج۲، ص۲0۶(.
 پذیرفتن دعوت میزبان: دعوت به میهمانی، نشانه توجه دعوت کننده به مدعو و بیانگر .5

عالقه و اظهار دوستی و محبت اوست؛ بنابراین شایسته است که دعوت او پذیرفته شود )لیثی 
واسطی، 1۳۷۶، ص۲8۷(. حضرت علی؟ع؟ نیز هرگاه دعوت می شدند آن را می پذیرفتند. 
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کسب معاش می کند )عادل ادیب،  کیست و از چه راهی  که دعوت کننده  کرد  البته باید دقت 
1۳۷5، ص80(. در روایتی از پیامبر؟ص؟، سی حق مؤمن بر عهده برادر مؤمن را می شمارد که از 
جمله آن پذیرفتن دعوت برادر مؤمن و پذیرفتن هدیه او و حاضر شدن در تشییع جنازه است 

)حر عاملی،1104ق، ج8، ص550(.
کید شده است. .۶  دست دادن و بوسیدن: توصیه به دست دادن و بوسیدن در دین اسالم تأ

که در جهان با آن شناخته  در روایتی امام صادق؟ع؟ می فرمایند: »شما شیعیان دارای نوری هستید 
مى بوسد«  را  او  پیشانى  در  نور  جای  کند  مالقات  را  برادرش  شما  از  یکى  هرگاه  که  آنجا  تا  مى شوید 
کردن، امام  )کلینی، 140۷ق، ص40۲( و در روایتی دیگر در توصیه به دست دادن و معانقه 
زیرا  برادرانت خسته نشو؛  از دیدار  صادق؟ع؟ خطاب به اسحاق عمار می فرمایند: »ای اسحاق 
هرگاه مؤمن به دیدار برادر مؤمنش برود و به او خوشامد بگوید خداوند تا قیامت برای او مرحبا مى نویسد، 

کند خداوند برای آنان صد رحمت مى فرستد« )ابن بابویه، 140۶ق، ص8۳(. چون با او مصافحه 

فواید میهمانی
وی میهمانی آثار دینی و اخر

ضامن خوشی و سالمت؛ امام رضا؟ع؟ به نقل از پدران خود و آنان به نقل از رسول خدا؟ص؟ 
کرام میهمان را در یک جامعه ضامن خوشی و سالمت آن دانسته اند »همیشه امتم در خوشى  ا
کنند و از میهمان  کنند و امانت را بپردازند و از حرام دوری  که با هم دوستى  و خوبى باشند تا زمانى 
و خشک سالى  گرفتار قحطى  ندهند  انجام  بدهند؛ چون  زکات  و  پادارند  بر  را  نماز  و  کند  پذیرایى 

شوند« )نوری، 140۷ق، ج 1۶، ص۲58(.
میهمان  که  نیست  بنده ای  کرم؟ص؟: »هیچ  ا پیامبر  به بهشت؛  راهنمای  و  گناهان  ریزش 

گردد« )همان(. کند؛ مگر اینکه چشم او بر آتش جهنم حرام  برایش بیاید و به صورت او نظر 
غیررسمی  و  رسمی  آموزش های  طریق  از  معمواًل  افراد  شناخت  آموزش؛  فرصت  ایجاد 
هنجارهای  و  آداب  از  برخی  هم نشینی  طریق  از  افراد  غیررسمی،  آموزش  در  می گیرد.  شکل 
افراد  بر این اساس مجلس میهمانی به دلیل حضور  را آموخته و درونی می سازند.  اجتماعی 
مختلف، بالقوه زمینه گفتگو و انتقال اطالعات و تجربیات را برای اعضا فراهم می سازد. لقمان 
گر  کارکردی به فرزندش توصیه می کند: پسرکم: مجلس ها را بنگر، ا حکیم با عطف به چنین 
گر تو دانشمند  که به ذکر خداوند عزوجل مشغول اند، با آنان بنشین، چه ا مردمانی را دیدی 
گر از علم بی بهره باشی،  باشی، دانشت را سود می بخشد و آنان نیز بر دانش تو می افزایند؛ و ا
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گسترده و این رحمت شامل  آنان به تو دانش می آموزند. شاید خداوند سایه رحمتی بر آنان 
حال تو نیز بشود )مجلسی، 140۳ق، ج۷5، ص4۶5()به نقل از نظری، شرف الدین، 1۳۹5(.
محبت  و  دوستی  پیوند  شدن  بیشتر  سبب  دیدوبازدید  مؤمنان؛  بین  پیوند  تحکیم   
که حضرت فرمودند: »جبرئیل به  می شود و در روایتی از رسول خدا؟ص؟ به این امر توجه شده 
که  که خدای عزوجل فرشته ای را به زمین فرستاد. فرشته راه مى رفت تا به در خانه ای رسید  من خبر داد 
گفت:  گفت با صاحب این خانه چه کاری داری؟  مردی از صاحبخانه اجازه ورود مى گرفت. فرشته 
گفت من فرستاده خدا  که به خاطر خداوند تعالى به دیدارش آمده ام. فرشته  او برادر مسلمان من است 
به سوی تو هستم و او سالمت مى رساند و مى فرماید: بهشت برایت واجب شد« )کلینی،140۷ق، ج 

۲، ص1۷۶(.

وان شناختی میهمانی آثار ر
ونی  زمینه های در

کنش عاطفی نسبتًا عمیقی بین آنها می شود  نیاز ره پیوندجویی؛ تماس بین دو نفر باعث وا
شاید  می گذرانیم؛  دیگران  با  تعامل  به  را  فراغت  اوقات  از  عمده ای  بخش  ما  همه  تقریبًا  و 
از  یکی  و  است  داده  افزایش  ما  کان  نیا برای  را  بقا  احتمال  پیوندجویی  که  دلیل  این  به 
که از بزرگ ترین منابع آسایش و راحتی در هنگام  نیازهای پیوندجویی حمایت عاطفی است 
روان شناسی  از ساالری فر،  نقل  به  )رایت،1۹84  کنار دیگران است  در  بودن  بروز مشکالت، 
اجتماعی(. حضرت علی؟ع؟ در نیاز به دوستی و پیوندجویی عاجزترین مردم را کسی می داند 
که دوست خود را از دست بدهد1  کسی  کردن را ندارد و از آن ضعیف تر  که توانایی دوست پیدا 

)حر عاملی، 1404ق، ج 1۲، ص18(
عاطفه،  از  روان شناسان  مقصود  دیگران؛  را  برخورد  هنگام  مثبت  عواط   ابراز  ره  نیاز 
مثبت  عواطف  که  می دهد  نشان  آزمایشگاهی  تجارب  است.  افراد  احساسات  و  هیجانات 
ارزیابی منفی به دوست نداشتن  و  از دیگران )دوست داشتن( می انجامد  ارزیابی مثبت  به 
کرد، در  گذر  که مردی از مسجد  منتهی می شود )داویدو و همکاران، 1۹۹5(. در روایت است 
که امام باقر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ نیز در مسجد نشسته بودند. یکی از اصحاب امام  حالی 
گفت: به خدا قسم من این شخص را دوست می دارم. امام فرمودند: »پس به او خبر  باقر؟ع؟ 

ْم« )حر عاملی، 1404ق، ج 1۲، ص18(. َع َمْن َظِفَر ِبِه ِمْنُ ْعَجُز ِمْنُه َمْن َضّیَ
َ
ْخَواِن َو أ ِ

ْ
ْکِتَساِب ال اِس َمْن َعَجَز َعِن ا ْعَجُز الّنَ

َ
1. »أ
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که این خبر دادن، هم مودت و دوستی را پایدارتر می کند، هم در ایجاد الفت، خوب  بده، چرا
ا 

َ
است« )مجلسی، 140۳ق، ج۷1، ص181(. در روایتی دیگر از پیامبر خدا؟ص؟ نقل شده: »ِإذ

که یکى از شما دوست یا برادر دینى خود را دوست دارد  ه؛ زمانى 
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کند« )مجلسی، 140۳ق، ج ۷1، ص18۲(. در خانواده درمانی مک مستر در بحث  به او اعالم 
گرفتن همسر هنگام ترک خانه  که: 1. تکلیف در آغوش  پاسخگویی عاطفی بیان شده است 
یا مواقع مقتضی به هر یک از زوجین آموزش داده شود و این تکلیف به بچه ها هم داده شود 
تا در مواقع تعیین شده، اجازه لمس و ابراز عواطف داده شود؛ ۲. در طول هفته برای زوجین 
بزنند  با یکدیگر حرف های دوست داشتنی  تا  زمانی اختصاص داده شود  و اعضای خانواده 

)کریستین ای1. ریان و همکاران، 1۹50م، ص10۶(.
شایستگی و خصوصیات ش صی مثبت؛ در شرایط برابر افرادی که از شایستگی و لیاقت 
آنها  افراد جامعه قرار می گیرند و تمایل مردم به  باالتری برخوردار هستند بیشتر مورد عالقه 
بیشتر می شود. چون مردم جامعه نیازمند افکار صحیح هستند و افراد شایسته کمک بیشتری 
خواهند  باالیی  نفس  حرمت  و  اعتبار  احساس  اشخاص  این  کنار  در  افراد  و  می کند  آنها  به 
کرم؟ص؟ اهمیت زیادی به  داشت )هلمریچ۲ و دیگران، 1۹۷0م(. در سیره اجتماعی پیامبر ا
در  که می توان  مواردی  از جمله  است.  داده شده  اجتماعی  مناسبات صحیح  در  شایستگی 
که باعث شده مردم رغبت به آمدن نزد ایشان  مورد شایستگی های حضرت محمد؟ص؟ شمرد 
که در قرآن آن را رحمت از جانب پروردگار  داشته باشند این موارد است: 1. خوش خو بودن 
گرامی می داند و باعث اجتماع مردم حول پیامبر می داند۳ )آل عمران، 15۹(؛ ۲.  برای پیامبر 
اهل مدارا با مردم »امرنى بمداراه الناس« )سیوطی، ج ۲، ص۳۲0(؛ ۳. خوش رو بودن »کان دائم 
البشر« )طبرسی،1۳۹۲ق، ص14(؛ 4. اهل عفو و بخشش »خذ العفو وامر بالعرف« )اعراف، 

آن  که منافقان  از سر رحمت برخورد می کرد  با امت خویش  1۹۹(. پیامبر اعظم؟ص؟ آن قدر 
حضرت را »اذن« خواندند. چون پیامبر برای امت خویش و شنیدن سخنان و مشکالت و درد 

دل های آنها چون »گوش« بود )مکارم شیرازی، ج 1۹، ص14۹(.
نیاز ره همدلی؛ راجرز )1۹5۹م( همدلی را تالش درمان گر برای وارد شدن به دنیای درونی 

1. Christine E.

2.Helmreich,R.
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شدن  وارد  بدهد.  انتقال  او  به  را  خودش  درک  اینکه  تا  می داند  او  تجربه  درک  و  درمان جو 
در  مراجع  بیاید.  ما  سراغ  سردرگمی  یا  ترس،  خشم،  اینکه  بدون  مراجع  خصوصی  دنیای  به 
نزدیک  شوند،  پذیرفته  و  شناخته  کاماًل  اینکه  به  نامشروط،  مثبت  توجه  و  دقیق  همدلی  اثر 
می شوند1 )به نقل از پروچاسکا و نورکراس، ۲011م(. در احادیث ما توصیه به همدلی خصوصًا 
گرامی اسالم؟ص؟ بیان شده است:  با انسان های مصیبت زده وارد شده است. در روایتی از پیامبر 
کند، در قیامت خداوند او را از لباس های زیباى بهشتى بپوشاند و  کس اندوهگینى را دعوت به صبر  »هر 
کند، خداوند پاداش آن صاحب مصیبت را به وى  کس مصیبت زده ای را به صبر و شکیبایى دعوت  هر 
کاسته شود« )مکارم شیرازی(. در روایتی دیگر  کند، بى آنکه از اجر صاحب مصیبت چیزى  کرامت 
که عضوى  از حضرت آمده است: »مؤمنین برادر همدیگر و همچون اعضاى یك پیکرند؛ و هنگامى 
ناراحت و بیمار شود همه اعضا، آن ناراحتى را احساس مى کنند« )مجلسی، ج ۶1، ص148(. در منابع 
که »مواسات« با برادر دینی است توصیه شده است. آیت اهلل  روایی یک مرحله باالتر از همدلی 
خامنه ای؟ظفح؟ در تعریف مواسات می فرمایند: »مواسات یعنی هیچ خانواده ای از خانواده های 
مسلمان و هم میهن و محروم را با دردها و محرومیت ها و مشکالت خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ 
کردن. امروز این یک وظیفه جهانی برای همه  کمک رسانی به سوی آنها دراز  آنها رفتن و دست 
انسان هایی است که دارای وجدان و اخالق و عاطفه انسانی هستند؛ اما برای مسلمانان، عالوه 

بر اینکه یک وظیفه اخالقی و عاطفی است، یک وظیفه دینی است« 
کمک به دیگران احساس خوشایندی دارد، تبیین ها از  نیاز ره هم حسی-نوع دوستی؛ 
کمک می کنند چون »انجام  که افراد دارای هم حسی به دیگران  رفتار جامعه پسند این است 
عمل خوب خوشایند است« )رابرت. ا. بارون، 1۹۹۲۲م، ص5۹8(. باتسون و اولسون )1۹۹1م( 
گفته آنها، حداقل بعضی از اعمال جامعه پسند  کردند. به  ح  فرضیه هم حسی-نوعی۳ را مطر
کمک دارد، برانگیخته می شود.  که نیاز به  کسی  کردن به  کمک  منحصرًا به وسیله تمایل به 
کمک کننده تصمیم می گیرد دست  که  کافی نیرومند باشند  این گونه انگیزه ها می توانند به حد 
بزند )باتسون و همکاران،  ک و حتی تهدیدکننده زندگی خود  به فعالیتی ناخوشایند، خطرنا
اینکه  دانستن  و  می کند  کمک  که  شخصی  می کند  بیان  هم حسی4  لذت  فرضیه  1۹۹5م(. 

1.James O. Prochaska & John C. Norcross.
2.Robert, A. Baron.
3.empathy_altrusism hypothesis.
4.empathic joy hypothesis.
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عمل او اثر مثبت بر دیگری می گذارد حیاتی است؛ و این باعث موفقیت متقابل پاداش دهنده 
ع دوستی را  کیتینگ1، استوتلندس۲، 1۹8۹م(. امام صادق؟ع؟ در روایتی نو است )اسمیت، 
که »مؤمنان را در نیکی و مهرورزی به یکدیگر و دوستی و مالطفت به  این گونه بیان می کنند 
همدیگر، همانند یک پیکر می بینی که وقتی عضوی به درد آید و شکایت کند، اعضای دیگر با 
بی خوابی و تب با او هم صدا شوند و یکدیگر را فراخوانند« )مجلسی، ج۷4، ص۲۷4، ح1۹(.

بیان  انسان  نیازهای  برای  اصلی  مرحله  هفت  مزلو۳  آبراهم  محبت؛  و  تعلق  ره  نیاز 
شامل  ایمنی،  نیازهای  و  تشنگی  و  گرسنگی  مانند  فیزیولوژیک  نیازهای  از  بعد  که  می کند 
بیان  را  تعلق و محبت  به  نیاز  از استرس و اضطراب  به دور  و  پایدار  و  یافتن محیطی منظم 
به  پیوستن  به  نیاز  معنای  به  و  است  انسان  ضروری  نیازهای  از  سطح  سومین  که  می کند 
گرفتن است )رابرت ویلیام الندین4،  کردن و مورد توجه قرار  دیگران، پذیرفته شدن، توجه 
گر روابط خانوادگی و خویشاوندی همواره به درستی  1۳۹۷، تاریخ مکتب های روان شناسی(. ا
کانون های خانوادگی  که  برقرار و در جریان باشد، هر سه قسم نیاز فوق تأمین می شود؛ چرا
و خویشاوندی، بهترین بستر برای ارضای نیازهای فوق است و انسان از بدو تولد تا هنگام 
مرگ، بیش از همه نیازمند توجه و حمایت پدر و مادر، برادر و خواهر، همسر و سایر بستگان 
و  موانع  کاهش  و  خود  اهداف  به  رسیدن  برای  که  است  اجتماعی  موجودی  انسان  است. 
کند و به حمایت های  مشکالت زندگی اش نمی تواند بدون همیاری و همکاری دیگران زندگی 
که این حمایت اعم از حمایت مادی، حمایت عاطفی و حمایت اطالعاتی  اجتماعی نیاز دارد 
)مانند مشاوره و راهنمایی( است. صله رحم در تأمین هر سه بخش از این حمایت ها تأثیر دارد 
به  روانی«  بهداشت  در  احمدی، »نقش صله رحم  کاهش می دهد. )محمدرضا  را  استرس  و 
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ساِء؛ هر چه ایمان بنده افزایش یابد، عشق وی به زنش بیشتر مى شود« )نوری، 1۳۲0،  ِ
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ج14، ص15۷(. بنابراین روایت، میزان ایمان، با میزان محبت به زن ارتباط مستقیم دارد و 
هرقدر ایمان زیادتر شود میزان عشق به زنان بیشتر می گردد.

1.Keating.
2.Stotland.
3. Abraham Maslow.
4. Robert William Landin.
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کو بوسکی1 )1۹۷۶م( مهارت ابراز وجود را این گونه تعریف می کنند:   ابراز وجود؛ لنج و جا
نحوی  به  خویش  اعتقادات  و  احساسات  افکار،  ابراز  و  خود  حق  گرفتن  شامل  وجود  »ابراز 
که حقوق دیگران را زیر پا نگذاریم« )ص ۳8(.  مناسب، مستقیم و صادقانه است؛ به نحوی 
را  که شخص  »رفتاری  تعریف می کنند:  این گونه  را  ابراز وجود  نیز  امونز۲ )1۹8۲م(  و  آلبرتی 
کند، بدون هرگونه اضطرابی روی پاهای خودش بایستد،  قادر می سازد به نفع خودش عمل 
را  خود  حق  دیگران  حق  به  بی توجهی  بدون  و  کند  ابراز  صادقانه  را  خود  واقعی  احساسات 
کید می شود و اشاره  بگیرد« )ص 1۳(. در هر دو تعریف بر رعایت و احترام به حقوق دیگران تأ
کردن حقوق دیگران  گرفتن حقوق خود و پایمال  که افراد ماهر، باید بتوانند بین  شده است 
و دیوید دیکسون۳، 1۹۹4م، ص۲۹5(.  کریستین ساندرز  )اون هارجی،  قائل شوند  تفاوت 
امام علی؟ع؟ در بخشی از خطبه ۲۹ نهج البالغه به یک اصل بسیار مهم در زندگی انسان ها 
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کرده، می فرمایند: »لا اشاره 

از جمله  نمى آید«.  به دست  کوشش  و  با تالش  کنند و حق جز  از خود دور  را  نمى توانند ستم  هرگز 
گرفتنی است، نه دادنی یعنی در  که حّق  « به خوبی استفاده می شود  ِ
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انتظار  کمین حکومت اند، هرگز نمی توان  یا در  کم اند،  که زورمندان و غارتگران حا جوامعی 
از  اصواًل  آنها  قدرت  که  چرا بدهند؛  آنها  به  را  مستضعفان  حقوق  رغبت  و  میل  با  که  داشت 
غصب حقوق دیگران به دست می آید و بازگرداندن حقوق دیگران به آنها مساوى است با از 

که هرگز آماده انجام آن نیستند. کارى است  دست دادن قدرتشان و این 

ونی زمینه های بیر
هم جواری؛ مجاورت و نزدیکی مکانی موجب ارتباط مکرر می شود و ارتباط بین فردی مکرر 
معمواًل به جاذبه می انجامد. چهره آشنا احساسات مثبت را برمی انگیزد. حتی نوزادان معمواًل 
که برای نخستین بار می بینند- لبخند می زنند  که قباًل دیده اند -برخالف عکسی  به عکسی 
دیده  الجیران«  »تعهد  یا  الجوار«  »حسن  نام  به  چیزی  دینی  متون  در  1۹81م(.  )لویس4، 
آزار  هم  و  آنان  با  نیک  رفتاری  داشتن  و  همسایگان  به  کشی  سر  و  رسیدگی  یعنی  می شود، 

1.Lange & Jakubowski.
2. Alberti & Emmons.
3. Harvey, Christian Saunders and David Dixon.
4.Lewis، J.
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نرساندن به همسایه و صبوری و تحمل نسبت به نامالیمات، از آن ناحیه سر می زند )محدثی، 
1۳۹0(. امیرالمؤمنین؟ع؟ در نامه ای به امام حسن مجتبی؟ع؟ به عنوان توصیه ای از پدری 
ار؛ پیش از اینکه قصد 
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دنیادیده و باتجربه می نویسد: »س

گاهى پیدا  کنى از همسایه آن آ سفر بکنى از هم سفر خود مطلع بشو و پیش از اینکه خانه ای اختیار 
کن« )شریف الرضی، 1414 ق(. همسایه خوب داشتن، نعمتی ارزشمند است و همسایه خوب 
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ْسن

ُ
بودن، محبت آفرین و رفیق ساز است. در حدیث دیگری از امام صادق؟ع؟ آمده است »ح

اِر؛ خوش همسایگى، هم آبادی ها را آبادان مى سازد و هم عمرها را 
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مى افزاید« )کلینی،140۷ق، ج ۲، ص۶۶۷(.
را  او  و  می کنیم  مشاهده  بار  نخستین  برای  را  فردی  که  هنگامی  ظاهری؛  ویژگی های 
است  مبتنی  شواهدی  بر  احتمااًل  ما  کنش  وا که  است  این  معنایش  )نداریم(  داریم  دوست 
کرده ایم و اطالعات خاصی به ما داده است. مثاًل در برخورد  که درباره آن شخص مشاهده 
که قباًل او را می شناختیم احساسات مثبت یا  کسی باشد  گر ویژگی هایش شبیه  با غریبه ای ا
منفی خود را به او تعمیم می دهیم )اندرسون و بام، 1۹۹4م، به نقل از ساالری فر، 1۳۹۶(. 
در اسالم به آراستگی ظاهر، بسیار توصیه شده است. برهانی )1۳88، ص41( بر اساس منابع 
کوتاه  کردن موی سر و صورت1،  اسالمی ده مورد از شاخص های آراستگی را می شمرد: شانه 
که پیامبر اسالم؟ص؟  امام صادق؟ع؟ روایت شده است  از  کردن و اصالح مو۲، اصالح ریش. 
این مرد ریش  گر  ا که ریشی دراز داشت. حضرت فرمودند: چه می شد،  گذشتند  بر شخصی 
که باعث افزایش روزی و از بین رفتن دردها می شود4،  گرفتن ناخن  خود را اصالح می کرد.۳ 
ک زدن. در حدیثی از پیامبر؟ص؟ نقل  لباس نو و فاخر پوشیدن5، پرهیز از لباس شهرت۶، مسوا
ک را در موقع هر نماز واجب مى کردم«۷،  گر ترس از مشقت نبود، مسوا که حضرت فرمودند: »ا شده 
که پیامبر اسالم بیشتر از آنچه برای غذا مصرف می کرد،  استعمال بوی خوش؛ جالب است 

1. سنن النبی، ص4۲.
۲. نهج الفصاحه، ش ح ۳۷۷.

۳. الفروع من الکافی، کتاب الزی و التجمل، باب اللحیه و الشارب، ح 1۲.
4. الفروع من الکافی، کتاب الزی و التجمل، باب قص االظفار.

5. حلیه المتقین، ب 1، ص1۳.
کراهیه الشهره. ۶. الفروع من الکافی، کتاب الزی و التجمل، باب 

۷. وسائل الشیعه، ج 1، ص۳55.
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برای بوی خوش مصرف می نمود. »ک

)مجلسی،1404ق، ج ۲۲، ص418(.

زمینه ها در تعامالت بین فردی
و  دوستی  ویژگی های  بیان  ضمن  ارسطو  پیش،  سال  هزار  دو  از  بیش  نگرش؛  در  مشابهت 
ندارند  توافق  که  آنان  و  می شوند  دوست  دارند  توافق  هم  با  که  »افرادی  می گوید:  رفاقت، 
نیز  معاصر  اجتماعی  روان شناسی  تحقیقات  1۹۹۷م(.  بایرن1،  و  )بارون  نمی شوند«  دوست 
در  مشابهت  دریافت  اساس  بر  اغلب  دوستانه  رابطه  تداوم  می کند.  تأیید  را  پیش بینی  این 
نگرش ها است. )ساالری فر، 1۳۹۶، ص۲18(. شوستر۲ و الدرتون۳ )1۹0۶م( بر روی بیش از 
کردند و توافق شگفت آوری را در میان همسران درباره موضوعات  چهارصد خانواده مطالعه 

کردند. گزارش  سیاسی و مذهبی 

بحث و نتیجه گیری
موجب  اسالمی  آموزه های  به  عمیق  توجه  گفت  می توان  پژوهش  این  یافته های  تبیین  در 
تغییراتی در باورها، ارزش ها و رفتار فرد می شود و سبک زندگی اسالمی را ایجاد می کند. سبک 

گون و از جمله در روابط اجتماعی نقش دارد. گونا زندگی اسالمی در عرصه های 
آموزه های اسالمی راهکارهایی را برای افزایش بهره وری از روابط اجتماعی بیان می کند؛ 
از  اسالمی  زندگی  سبک  در  که  سنتی  است.  اجتماعی  روابط  مهم ترین  از  یکی  میهمانی  که 
گفته نماند که سنت میهمانی منوط به باید و نبایدهایی  جایگاه رفیعی برخوردار است. البته نا

گردد. از جمله این موارد: که باید لحاظ  و مشروط به قواعدی است 
به  اشاره  امام صادق؟ع؟  از  اجتماعی؛ در سخنی  روابط  در  الهی  انگیزه  و  نیت  داشتن 
کرده است«4 )امام  که نیت  کس همان چیزی است  نیت شده »اعمال بسته به نیت هاست و برای هر 
گرم از میهمان  صادق، 1400 ق(. عدم تفاخر و مباهات هر یک از میهمان و میزبان و استقبال 

گردید. که در این مقاله ذکر  و مواردی دیگر 

1. Baron & Bayern.
2.Schuter, E.
3.Elderton, E.M.
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کارکردهای  گردد، آثار و  که میهمانی با این اصول و قواعد برگزار  بدیهی است هنگامی 
کنار سایر ویژگی های برای داشتن  گونی را به همراه دارد، این آثار در  دینی و روان شناختی گونا
گناهان و ضامن  یک سبک زندگی اسالمی ضرورت پیدا می کند. آثار دینی آن شامل ریزش 
»پیوند  درونی  عوامل  دسته  سه  در  آن  روان شناختی  آثار  و  است؛  آموزش  فرصت  و  سالمت 
و  ظاهری«  ویژگی های  »هم جواری،  بیرونی  عوامل  تعلق«،  وجود،  ابراز  صمیمیت،  جویی، 

گردیده است. عوامل بین فردی »مشابهت در نگرش« بیان 
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