خالصه تحقیق کثیر السفر و شغل سفر
سفر شرف کش هشت فشس ساشتسفمشجب قشر

شاز وشرشزرومشجکربد؛شتج شسر شب خکشتس تدشج اندشزتاندگ نمش

فیکب نت مشتج زشر...شتوشتینشحکمشتسفینن شرفدمشرشجبوفبحشحکمشتتز نشاز وشرشزرومشر تزشگ سیهشتسف.شتینکهش هش
بتجلکشسفبقشخ ر شنا نشتوشحکمشر ف شرفدممشجسئله تیشتسفش هشت شحدردیشتبه نشدتریهشرشدزشلس نشزرتی تشبهش
زررفنکشبا نشا فدمشتسف.شدزشزرتی تشتنه شبهشر شبی کش ن رینشتوشربامشجاک زیمشج ،مش ز مشت

شرشج اندشناه ش

تر زمشردمشتسف؛شلکنشدزشجا نشسقاه نشب خکش ن تشسر شرشب خکشدیگ شرغمشسر شزتشجبوبحشحکمشدتاسیهتاد.ش ش
ب شتینشتس سمشجبوبحشدزشتینج شبهشلح ظشجرهبجکشتبه نشدتزد؛شوی تشزررنشااسفش هشدزشتینشابحشتوشسر ت ش هش
ازیشجبوفبحشحکمشر ب شتتز نشاز وشرشزرومشتسفف.شنی شفف س ش نبتنت یشخ ففکشرغلکش هشدزشزرتی تشنجدمش
جبوفبحشحکمشتسففشی ش ن تشسفر شجبوفبحشتسففشرشی شتینکهشرغمشببدنشسر شجبوب افشدتزداشدزشتینشجسئلهش
زریک دشیگ اهتیشر بدشادتزدشرشدزشجا نشسقه شدیدگ مت یشجخیلفشجط شردمشتسف.ش ش
ششدزشتینشپژرتششدرشجرهبنش« نا شتلسفر »شرش«رفغمشسفر »شبهش نبتنشجبوفبحشتایخ

شردمشتسفش هشدزشاگ مش

تبیدتیکشجزکنشتسفشدرشجبوبحشجسیقمش لبمش ند؛شدزشح لکش هشت شدرشجرهبنشبا نگ شیکشجبوبحشتسف.شتوشتینزرمش
ب تیشزسعشتینشپندتزشب یدشگرفشترالشدزشتینج شاهشسفر شبهشتنه یکشجبوبحشتسفشرشاهشرغمشرش ن ت؛ش بنشتاچشیککش
توشجر تامشی دشردمشبهشتنه یکشتتزافشادتزد.ش بلکهشجبوبحش ب زتشتسفشتوشسر یش هشتوشاظ شوج اکشاسبفشبهشجدتش
تر جفشرفخ

شدزشرننشبا ی شی شدسف مشر بمشتب هشتسفشرشتوشسبیشدیگ شخبدشسر شبهشاحبیشرغمشرشح سهشی ش

جقدجهشرغمشرشح سهشحس
نا شتلسر مشسر شباششتوشح

شجکربد.شسقه شب تیشحک یفشتوشتینشجبوبحمشجر تامشگبا گباکشزتشبهش زب دمتادمشج اندش
مشرغمشسر مشرغمشدزشسر شرشسر شجقدجۀشرغم .ش

ب شتینشبا نشزررنشجکربدش هشب تیشحک یفشتوشتینشجبوبحمشجر تامشرشتیبا تتشجخیلفشر بدشدتزدشرشجنح

ش

بهشدرشجرهبنش« نا شتلسففر »شرش«رففغمشسففر »شااسففف؛شلکنشتوشناج ش هشازکتبتنشتزهشجر تامشرشتیبا تتکشزتش هشب تیش
حک ی فشتوشجبوفبحشدزشسفخن نشسقه شبهش زشزسیهشتسففمش نبتنشجبوبحشپژرتششر تزشدتدمشب یدشجرهبجکشبهش نبتنش
جبوفبحشتایخ

شرفبدش هشاسفبفشبهشدیگ شجر تامش جعشببدمشرشبیبتادشتزهشدیدگ م ت شرشتیبا تتشزتشپبرششدتد.ش

ناچهشدزشجا نشجر تامشرشتیبا تتشی دشرفدممش جعت شبهشاظ شجکزسفدمشدرشجرهبنش نا شتلسر شرشرغمشسر شتسف.شتینش
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درشجرهبنش هشدزشرترعشحک یفشتوشیکشجبوبحشدتزدمشترالشدیگ شتیبا تتشرشجر تامشی دشردمشزتشر جمشجکربدشرشث اا ش
درشزریک دش ن تجحبزتاهشرشرغمجحبزتاهشزتشدزب زمشجبوبحشاازشا نشجکدتد .ش
ب شتینشتس سمشجب حثشپژرتششدزشر لقش ه زشس مشس ج ندتکشردمشتسف.ش ش
س مشاخسفشبهشبا نشن شتحقاقشتخی صشی سیهش هشر جمشبا نشجبوبحمشپ سشت یشتحقاقمشپا انهشتحقاقمش
و رزتشتحقاقشرشزرششتحقاقشتسف.ش ش
دزشس مشدرنشتوشجرهبنرن سکشجبوبحشبحثشردم شتسف .شدزشتینشس ممشاخسفشجبوبحشتحقاقشدزشزرتی تشرش
سفخن نشسقه شجرهبنی بکشرفدمشرشسف مشجر تامش جبزدشاظ شتی یفشرشتباانشرففدمشتسف.شجر تازکش هشدزشتینشس مش
ب زسکشردممش ب زتندشتو:شسر مشح

مش نا شتلسر مشسر شباششتوشح

مشسر شجسیلزنشتتز نمشرغمشرش زمشسر مشرغمش

دزشسر مشسر شجقدجهشرغممشدتیمشتلسر شرشخ اهبهدررک.ش ش
دزشس فمشسبنش ن ف شتفلکشجبوبحشرشجیا زت یشتحققشرشتسیز تزشننشجط شردمشتسف.شدزشتینشس مم شتبیدتش
بهشبا نشج تافشرشجقبج تشجبوبحشپ دتخیهشردمش هشنی ش ن تشسر شجقبنشننشتسفشی شرغمشببدنشسر مشرشدزشج حلهش
بیدمشجیا زت یشتحققش ن تشرشرغمشسر شرشاازشجیا زت یشتدترنشرشتسیز تزشننشجبزدشبحثشر تزشگ سیهشتسف .ش
دزب زمشجقبج تشجبوففبحشبهشدرشاظ یهش ن تشسففر شرشرففغمشسففر شترف زمشرففدمشتسفففشرشدزشجیا زت یشتحققش
جبوفبحمشتوشتیددشسفر مشفداشتس جکشرش نبتنت یشرغلکشی شفداشرغمشسر شرش دنشتر جفشدمشزروشا نب دمشردمش
تسفف.شدزب زمشجیا زشتسفیز تزش ن تشرشرفغمشاازش دنشتر جفشدمشزروشرشبق یشتسمشرش نبتنشسر شرغلکشجط

شردمش

تسفف.شتزچنانشدزشتینشس فمشتوشرفزب شجبوبحشاسبفشبهشج دیقش دیدمشتوشدرشن یقشرغمشببدنشسر شرشتلغ یش
خ بفافشتوشج دیقشجن بصشسخنشگریهشردمشتسف .ش
دزشس مش ه زنشتوشگباهرن سکشرشج دتارن سکشجبوبحشبحثشردمشتسف.شدزشتینشس مشاخسفش نا شتلسر ش
رشرغمشسر شب شتب هشبهشجدتشوج نشسر شرشتزتب طشرغمشب شسر شدسیهبندیشردمشتسفش هش ب زتندشتو :ش
شش

مبحث اول :گونهشناسی کثیر السفر و شغل سفر
 .1گونههای کثیر

السفر ش

 .1-1گونههای کثیر السفر به اعتبار زمان
الف .کثیرالسفر دایم در

سفر ش

ب .کثیر السفر بیشتر در

سفر ش

سفر ش
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سال ش

ج .کثیر السفر در برخی ایام

 .2-1گونههای کثیر السفر به اعتبار
الف .کثیر السفر شاغل در

سفر ش

ب .کثیر السفر غیر شاغل در
 .2گونههای شغل

شغل ش

سفر ش

سفر ش

 .1-2گونههای شغل سفر به اعتبار زمان
الف .شغل سفر دایم در

سفر ش

ب .شغل سفر بیشتر در

سفر ش ش

ج .شغل سفر در برخی ایام

سفر ش

سال ش

 .2-2گونههای شغل سفر به اعتبار نوع وابستگی شغل به
الف .شغل بودن خود
ب .شغل در حال
ج .سفر برای

سفر ش

سفر ش

سفر ش

شغل ش

دزشجبحثشدرنشتینشس ممشج دیقش نا شتلسر شرشرغمشسر شب زسکشردمشتسفش هش ب زتندشتو:ش ش
 .1مصادیق منصوص کثیر السفر و شغل
 .1-1اَعراب و

بَدَوی ش

 .2-1مُکاری و

کَریش ش

.3-1

جَمّال ش ش

 .4-1مَلّاح و اصحاب سُفُن
.5-1

اَشتَقان ش

.6-1

بَرید ش

 .7-1امیر

شش

 .8-1تاجر

شش

.9-1

سفر ش

شش

جابی ش ش
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.11-1

راعیش ش
شش

 .2مصادیق غیر منصوص کثیر السفر و شغل سفر
.1-2

راننده ش ش

.2-2

خلبانش ش

 .3-2خدمه هواپیما ،قطار و اتوبوس
شش

 .4-2فضانورد
 .5-2نجار دوره
 .6-2نقار دوره

گردش ش

گرد ش ش

 .7-2حداد دوره گرد
 .8-2بنّاء دوره گرد

شش

 .9-2حطّاب

شش

 .11-2جلّاب

شش

 .11-2مدرس و محصل
 .12-2طبیب

شش

شش

شش

شش

 .13-2کارمند و کارگر

شش

دزشاه یفشتوشجب حثشتحقاقشایاجهگا یشفبزتشگ سیهشتسف .ش
پ سشت ش
ب شتب هشبهشزرتی تشجبوففبحش هشف ف س شتوشب خکش ن رینشرففغلکشج اندشجک زیمش یمش ز شر...شا نب دمشرشدزش
اه یفشبهشرغمشببدنشسر شبهش نبتنش لفشحکمشتر زمش دمشتسفشرشتوشسبیشدیگ شدزشسخن نشسقه ش ن رینشجییددیش
دزشبا نشجبوبحشا نب دمشردمشتسفشج اندش نا شتلسر مشدتیمشتلسر مشسر شباششتوشح

شر...مشجهزی ینشپ سشت یکش هش

جکتبتنشجط ش دش ب زتندشتو :ش
نی ش ازیش هشدزشتحققشج تافشجبوفبحشدخ لفشدتزدمشرغمشببدنشسر شتسفشی ش ن تشسر شرشی شتحققشا نشرشنبتنت یشرغلکشجن بصشدزشزرتی تاش ش
تگ ش نبتنت یشرغلکشجن بصشدزشزرتی تشج،کشب ردمش گباهشجکتبتنشننشزتشبهشج دیقش دیدشتس یشدتدا ش4

تگ ش نا شتلسر شببدنشج،کشتحققشجبوبحشب ردمشدلامشننش اسفا شتگ شرغمشببدنشسر شج،کشتحققشجبوبحشب ردمشدلامشننش اسفا شنی شجکتبتنشگرفش ن تشسفر شرشرفغمشسفر شت شدرشج،کشتسففاشدزشتینشففبزتشنی شبانشج دیقشتینشدرشنبتنشتط بقشر بدشدتزدشی شج دیقشناه شجیر رتشببدمشرشاسبفشبانشناه ش زبنشرشخ بصشجنشر هشتسفا ش

5

