چکیده پژوهش کثیر السفر و شغل سفر
این پژوهش به بررسی موضوعشناسی کثرت و شغل سفر پرداخته است .برخی از مسافران مانند رانندگان و تجار
از حکم قصر نماز و روزه خارج شده و موضوع اتمام قرار گرفتهاند .در اینجا بحث این است که آنچه موجب خروج
آنان از حکم قصر شده ،چیست؟ آیا کثرت سفر است یا شغل سفر و یا عامل دیگر؟ در روایات عنوانهای کثیرالسفر
و شغغغل سغغفر به صور غغری مدر نتغغده اسغغت؛ بلکه غغرفا از برخی عنوانهای شغغغلی مانند ماکاری (باربر) ،ملّا
(کتتیبان) ،جمّال (شتر دار) و تاجر نامبرده شده است .تنها در برخی این روایات از عمل و شغل سفر به عنوان علت
حکم یاد شده ا ست .اما در میان فقیهان در بیان چی ستی مو ضوع دو نظریۀ شکل گرفته که عبارتند از کثرت سفر و
شغغغل سغغفر .از زمان شغغی مفید تا محقی اردبیلی نظریه کثرت سغغفر در بین آنان متغغهور بود .بدد از قرن دهم هجری
نظریه شغغغل سغغفر بیتغغتر شغغهرت یافته و مورد توجه قرار گرفت .دیدگاه الب فقیهان متأخر این اسغغت که دلیلی بر
مالک کثرت سفر در روایات وجود ندارد؛ در حالیکه عمل و شغل سفر در روایات به عنوان علت حکم بیان شده
است .این نظریه به دلیل ریتۀ روایی آن موجهتر به نظر میرسد.
برگزیدن هر یکی از این دو نظریه در عمل نتایج خا ی را در پی دارد؛ از جمله اینکه بر مبنای نظریه شغل سفر،
برخی از گونههای م سافرت مانند ک سانی که در صول سال برای زیارت یا تفری به صور دایم و مرتب سفر میکنند،
از مو ضوع خارج گردیده و م تمول حکم اتمام نمی شوند؛ اما بر منبای نظریه کثرت سفر ،افراد نامبرده نیز داخل در
موضوع و متمول حکم اتمام میشوند .در این تحقیی از روش تو یفی -تحلیلی استفاده شده است.
کلید واژگان :کثیرالسفر ،شغل سفر ،دایم السفر ،قصر ،اتمام.

