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 خالصه تحقیق کثیر السفر و شغل سفر
شتس تدشج اندشزتاندگ نمشب خکسر شربد؛شتج شسفر شرف  کش هشت فشس ساشتسفمشجب قشر  شاز وشرشزرومشجک

رفدمشرشجبوفبحشحکمشتتز نشاز وشرشزرومشر تزشگ سیهشتسف.شتینکهش هشحکمشتسفینن شت مشتج زشر...شتوشتینشب ن  فیک
تیشتسفش هشت شحدردیشتبه نشدتریهشرشدزشلس نشزرتی تشبهشجسئلهش بتجلکشسفبقشخ ر شنا نشتوشحکمشر ف شرفدمم

زررفنکشبا نشا فدمشتسف.شدزشزرتی تشتنه شبهشر  شبی کش ن رینشتوشربامشجاک زیمشج، مش ز  مشت   شرشج اندشناه ش
شتاد.شر زمشردمشتسف؛شلکنشدزشجا نشسقاه نشب خکش ن تشسر شرشب خکشدیگ شرغمشسر شزتشجبوبحشحکمشدتاسیهت

ب شتینشتس سمشجبوبحشدزشتینج شبهشلح ظشجرهبجکشتبه نشدتزد؛شوی تشزررنشااسفش هشدزشتینشابحشتوشسر ت ش هش
رغلکش هشدزشزرتی تشنجدمشت یشخ ففکش ازیشجبوفبحشحکمشر ب شتتز نشاز وشرشزرومشتسفف.شنی شفف س ش نبتن

شجبوفبحشحکمشتسففشی ش ن تشسفر شجبوفبحشتسففشرشی شتینکهشرغمشببدنشسر شجبوب افشدتزداشدزشتینشجسئله
شت یشجخیلفشجط  شردمشتسف.شتیشر بدشادتزدشرشدزشجا نشسقه شدیدگ مزریک دشیگ اه

ردمشتسفش هشدزشاگ مشبهش نبتنشجبوفبحشتایخ  ش«شرفغمشسفر »رش«ش نا شتلسفر »دزشتینشپژرتششدرشجرهبنششش
زرمشگ شیکشجبوبحشتسف.شتوشتینتبیدتیکشجزکنشتسفشدرشجبوبحشجسیقمش لبمش ند؛شدزشح لکش هشت شدرشجرهبنشبا ن

چشیککش بنشتاشب تیشزسعشتینشپندتزشب یدشگرفشترالشدزشتینج شاهشسفر شبهشتنه یکشجبوبحشتسفشرشاهشرغمشرش ن ت؛
بلکهشجبوبحش ب زتشتسفشتوشسر یش هشتوشاظ شوج اکشاسبفشبهشجدتششتوشجر تامشی دشردمشبهشتنه یکشتتزافشادتزد.

 مشر بمشتب هشتسفشرشتوشسبیشدیگ شخبدشسر شبهشاحبیشرغمشرشح سهشی شتر جفشرفخ شدزشرننشبا ی شی شدسف
 اندشتادمشجربد.شسقه شب تیشحک یفشتوشتینشجبوبحمشجر تامشگبا گباکشزتشبهش  زب دمجقدجهشرغمشرشح سهشحس  شجک

شلسر مشسر شباششتوشح  مشرغمشسر مشرغمشدزشسر شرشسر شجقدجۀشرغم. نا شت
ربدش هشب تیشحک یفشتوشتینشجبوبحمشجر تامشرشتیبا تتشجخیلفشر بدشدتزدشرشجنح  شب شتینشبا نشزررنشجک

تبتنشتزهشجر تامشرشتیبا تتکشزتش هشب تیشااسففف؛شلکنشتوشناج ش هشازک«شرففغمشسففر »رش«ش نا شتلسففر »بهشدرشجرهبنش
فشتوشجبوفبحشدزشسفخن نشسقه شبهش  زشزسیهشتسففمش نبتنشجبوبحشپژرتششر تزشدتدمشب یدشجرهبجکشبهش نبتنشحک ی

ت شرشتیبا تتشزتشپبرششدتد.شجبوفبحشتایخ  شرفبدش هشاسفبفشبهشدیگ شجر تامش  جعشببدمشرشبیبتادشتزهشدیدگ م
نش نا شتلسر شرشرغمشسر شتسف.شتینشزسفدمشدرشجرهبت شبهشاظ شجکناچهشدزشجا نشجر تامشرشتیبا تتشی دشرفدممش  جع
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 شربدشرشث اادرشجرهبنش هشدزشرترعشحک یفشتوشیکشجبوبحشدتزدمشترالشدیگ شتیبا تتشرشجر تامشی دشردمشزتشر جمشجک
شدتد.جحبزتاهشزتشدزب زمشجبوبحشاازشا  نشجکجحبزتاهشرشرغمدرشزریک دش ن ت

شکشردمشتسف.شدتدزشر لقش ه زشس مشس ج نشپژرتشب شتینشتس سمشجب حثش
 انهشتحقاقمشت یشتحقاقمشپاس مشاخسفشبهشبا نشن  شتحقاقشتخی  صشی سیهش هشر جمشبا نشجبوبحمشپ سش

شو رزتشتحقاقشرشزرششتحقاقشتسف.ش
دزشتینشس ممشاخسفشجبوبحشتحقاقشدزشزرتی تشرشش.تسفشبحثشردمرن سکشجبوبحشجرهبنشتوشس مشدرندزش

جبزدشاظ شتی یفشرشتباانشرففدمشتسف.شجر تازکش هشدزشتینشس مششی بکشرفدمشرشسف مشجر تامسفخن نشسقه شجرهبن
ب زسکشردممش ب زتندشتو:شسر مشح  مش نا شتلسر مشسر شباششتوشح  مشسر شجسیلزنشتتز نمشرغمشرش زمشسر مشرغمش

شدررک.شبهدزشسر مشسر شجقدجهشرغممشدتیمشتلسر شرشخ اه
شدتتبیشمردمشتسف.شدزشتینشس مننشجط  شتسیز تزشحققشرشرشجیا زت یشتشتفلکشجبوبحشبنش ن ف سدزشس فمش

ج حلهششرشدزشمی شرغمشببدنشسر جقبنشننشتسفش هشنی ش ن تشسر شپ دتخیهشردمشبهشبا نشج تافشرشجقبج تشجبوبحش
شننشجبزدشبحثشر تزشگ سیهشتسف.جیا زت یشتحققش ن تشرشرغمشسر شرشاازشجیا زت یشتدترنشرشتسیز تزششمبید

درشاظ یهش ن تشسففر شرشرففغمشسففر شترفف زمشرففدمشتسفففشرشدزشجیا زت یشتحققشدزب زمشجقبج تشجبوففبحشبهش
ب دمشردمشت یشرغلکشی شفداشرغمشسر شرش دنشتر جفشدمشزروشا نجبوفبحمشتوشتیددشسفر مشفداشتس جکشرش نبتن

تسفف.شدزب زمشجیا زشتسفیز تزش ن تشرشرفغمشاازش دنشتر جفشدمشزروشرشبق یشتسمشرش نبتنشسر شرغلکشجط  شردمش
زچنانشدزشتینشس فمشتوشرفزب شجبوبحشاسبفشبهشج  دیقش دیدمشتوشدرشن یقشرغمشببدنشسر شرشتلغ یشتسفف.شت

شخ بفافشتوشج  دیقشجن بصشسخنشگریهشردمشتسف.
ر شاخسفش نا شتلسشتینشس مشجبوبحشبحثشردمشتسف.شدزشرن سکدتارشج شرن سکتوشگباهس مش ه زنشدزش

شتسفش هش ب زتندشتو:بندیشردمشرغمشب شسر شدسیهطشجدتشوج نشسر شرشتزتب بهشرشرغمشسر شب شتب هش
ششسفر شغل و السفر ریکث یشناسگونه: اول مبحث

شالسفر ریکث یهاگونه. 1

شسفر زمان اعتبار به السفر ریکث یهاگونه. 1-1

شسفر در میدا رالسفریکث. الف

شسفر در شتریب السفر ریکث. ب
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شسال امیا یبرخ در السفر ریکث. ج

ششغل اعتبار به السفر ریکث یهاگونه. 1-2

شسفر در شاغل السفر ریکث. الف

شسفر در شاغل ریغ السفر ریکث. ب

شسفر شغل یهاگونه. 2

شسفر زمان اعتبار به سفر شغل یهاگونه. 2-1

شسفر در میدا سفر شغل. الف

ششسفر در شتریب سفر شغل. ب
شسال امیا یبرخ در سفر شغل. ج

شسفر به شغل یوابستگ نوع اعتبار به سفر شغل یهاگونه. 2-2

شسفر خود بودن شغل. الف

شسفر حال در شغل. ب

ششغل یبرا سفر. ج

شدزشجبحثشدرنشتینشس ممشج  دیقش نا شتلسر شرشرغمشسر شب زسکشردمشتسفش هش ب زتندشتو:ش
شسفر شغل و السفر ریکث منصوص قیمصاد. 1

شیبَدَو و اَعراب. 1-1

ششیکَر و یمُکار. 1-2
ششجَمّال. 1-3
ششسُفُن اصحاب و مَلّاح. 1-4
شاَشتَقان. 1-5

شدیبَر. 1-6

ششریام. 1-7
ششتاجر. 1-8
ششیجاب. 1-9
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ششیراع. 1-11
ششسفر شغل و السفر ریکث منصوص ریغ قیمصاد. 2
ششراننده. 2-1
ششخلبان. 2-2
ششاتوبوس و قطار ما،یهواپ خدمه. 2-3
ششفضانورد. 2-4
ششگرد دوره نجار. 2-5
ششگرد دوره نقار. 2-6
ششگرد دوره حداد. 2-7
ششگرد دوره بنّاء. 2-8
ششحطّاب. 2-9
ششجلّاب. 2-11
ششمحصل و مدرس. 2-11
ششبیطب. 2-12
ششکارگر و کارمند. 2-13

ش.گا یشفبزتشگ سیهشتسفتوشجب حثشتحقاقشایاجهشاه یفدزش

شت پ سش
ب دمشرشدزشزرتی تشجبوففبحش هشففف س شتوشب خکش ن رینشرففغلکشج اندشجک زیمش  یمش ز  شر...شا نشب شتب هشبه

اه یفشبهشرغمشببدنشسر شبهش نبتنش لفشحکمشتر زمش  دمشتسفشرشتوشسبیشدیگ شدزشسخن نشسقه ش ن رینشجییددیش
ت یکش هشر...مشجهزی ینشپ سشب دمشردمشتسفشج اندش نا شتلسر مشدتیمشتلسر مشسر شباششتوشح  شدزشبا نشجبوبحشا ن

شتبتنشجط  ش  دش ب زتندشتو:جک
 ازیش هشدزشتحققشج تافشجبوفبحشدخ لفشدتزدمشرغمشببدنشسر شتسفشی ش ن تشسر شرشی شتحققشا نشرشنی ش-
ششت یشرغلکشجن بصشدزشزرتی تا نبتن
ش دیدشتس یشدتداتبتنشننشزتشبهشج  دیقشت یشرغلکشجن بصشدزشزرتی تشج،کشب ردمش گباهشجکتگ ش نبتن-
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شتگ ش نا شتلسر شببدنشج،کشتحققشجبوبحشب ردمشدلامشننش اسفا-
شتگ شرغمشببدنشسر شج،کشتحققشجبوبحشب ردمشدلامشننش اسفا-
تبتنشگرفش ن تشسفر شرشرفغمشسفر شت شدرشج،کشتسففاشدزشتینشففبزتشنی شبانشج  دیقشتینشدرشنی شجک-

شببدمشرشاسبفشبانشناه ش زبنشرشخ بصشجنشر هشتسفا نبتنشتط بقشر بدشدتزدشی شج  دیقشناه شجیر رتش
 


