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چکیده
این پژوهش چیستی کثرت و شغل را از نظر موضوع شناسی بررسی کرده است. برخی 
از مســافران مانند رانندگان و تجار از حکم قصر نماز و روزه خارج شــده و موضوع اتمام 
قرار گرفته اند. در اینجا بحث این اســت که آنچه موجب خروج آنان از حکم قصر شــده، 
چیســت؟ روایات مربوط به موضوع صرفًا به بیان برخی عنوان های شغلی از قبیل ُمکاری، 
جّمال، مّلح و تاجر اکتفا کرده و در نهایت، عمل ســفر را به عنوان علت حکم یاد کرده 
اســت، اما نگارنده از بیان فقیهان، دو نظریۀ کثرت ســفر و شغل سفر را استنباط نموده و 
معیارهای تحقق آن را تبیین کرده است که در این میان، نظریۀ شغل سفر با مضمون روایات 

نزدیک تر به نظر می رسد.
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مقدمه
پیمودن هشــت فرسخ راه، ســفر شرعی محســوب و موجب قصر نماز و روزه 
می گردد، اما برخی مسافرت ها مانند سفر رانندگان،  کشتی بان  ها، تجار و ... از این 
حکم استثنا شده و موضوع حکم اتمام نماز و روزه قرار می گیرند. حال این پرسش 
مطرح می شود که موجب اتمام نماز و روزه در گروه های یادشده چیست؟ آیا صرفًا 
عنوان های شــغلی آن ها از قبیل کشــتی بانی و تجارت موضوع حکم بوده یا کثرت 
ســفر یا شغل سفر؟ روایات در این مسئله تنها به ذکر برخی عناوین از قبیل ُمکاری، 
مّلح، جّمال، تاجر و مانند آن ها اشــاره کرده و موضوع را به روشــنی بیان نکرده 
اســت، لکن در میان فقیهان برخی کثرت سفر و برخی دیگر شغل سفر را موضوع 

حکم دانسته اند. 
پژوهش حاضر در پی موضوع شناسی مسئله است تا روشن سازد که در گروه هایی 
که از حکم قصر نماز و روزه اســتثنا شــده اند، کثرت ســفر موضوع حکم است یا 
شغل بودن سفر. دو اصطلح »کثیر السفر« و »شغل سفر« از یک موضوع حکایت 
می کند و آن عبارت است از سفری که یا از نظر زمانی کثیر محسوب می شود یا شغل 

و حرفه به شمار می رود. 
آنچه اهمیت و ضرورت موضوع را روشن می سازد، از یک سو توسعۀ تکنولوژی 
حمل و نقل و شــیوۀ زندگی ُمدرن است؛ چون اواًل با پیدایش وسایل پیشرفتۀ حمل 
و نقل، مســافرت و گردشگری بسیار آسان شده و میزان آن افزایش یافته است. ثانیًا 
ســاختار جامعۀ امروزی به خصوص در بخش اشتغال، شغلی های زیادی را به وجود 
آورده که به مسافرت روزانه، هفتگی و ماهانه وابسته است. چنان که بعضی  در طول 
یک ســال یا یک ماه و حتی برخی در طول یک هفته، چندین بار به اندازۀ مسافت 
شرعی مسافرت می کنند. از سوی دیگر، بحث چیستی موضوع کثرت و شغل سفر 
از مباحث پیچیدۀ فقهی اســت و در استنباط حکم شرعی نماز و روزه مسافر نقش 
اساسی دارد؛ چنان که اختلف فتواها دربارۀ قصر یا تمام بودن عبادات افراد کثیرالسفر 
یا شاغل در سفر، برخاسته از اختلف نظر در فهم و تفسیر چیستی کثرت و شغل سفر 
و معیار صدق و شــرایط آن است؛ بنابراین، بررسی چیستی کثیرالسفر و شغل سفر و 
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معیارهای تحقق آن از نظر موضوع شناســی برای دســت یابی به حکم شرعی مسئله، 
دارای ضرورت است.

1. مفهوم یابی کثرت و شغل سفر
 برای حکایت از موضوع کثرت و شغل سفر، تعبیر یگانه ای وجود ندارد که بتوان 
آن را محور بحث قرار داد بلکه تعبیرات گوناگونی دربارۀ آن به کار رفته است؛ مانند 
کثیرالسفر، سفر بیش از حضر، شغل سفر، شغل در سفر و سفر مقدمه شغل. وجود 
چنین اصطلحات متنوعی در این موضوع، بیان گر پیچیدگی و دشــواری آن است؛ 
چون روشن نیســت که چه مفهومی در واقع موضوع قرار گرفته و می تواند حقیقت 

آن را بیان کند. 
در روایات مربوط به موضوع از تعبیرات »کثرت ســفر« و »سفر بیش از حضر« 
و مانند آن ها ســخن به میان نیامده اســت. عنوان »شغل و عمل سفر« نیز به صورت 
صریح موضوع قرار نگرفته است. در این روایات تنها مصادیق و عناوین شغلی مانند 
مکاری،1 مّلح،2  تاجر3 و... ذکر شده نه عنوان کلی و جامع کثیرالسفر و شغل سفر 
)ر.ک: حر عاملی، 1409، 485/8-489(. اگرچه در برخی روایات عمل و  شــغل سفر بعد 
از بیان مصادیق خاص به عنوان علت حکم یاد شــده است؛ مانند صحیحۀ زراره از 
امام صادق که از چهار گروه ُمکاری، کری، راعی4 و َاشتقان5 به عنوان کسانی که 
در سفر حکم عبادت شان تمام است نام  برده و سپس »عمل سفر« را علت این حکم 

خوانده است )حر عاملی، 1409، 485/8(. 
فقیهان در بحث کثرت و شغل سفر تعبیرات گوناگونی را مانند کثیرالسفر، سفر 
بیش از حضر، شــغل سفر، شغل در سفر و سفر مقدمه شــغل و...، به کار برده اند. 

1. چاروادار؛ کسی که چهارپایان خود را کرایه می دهد.
2. کشتی بان.

3. بازرگان.
4. چوپان.

5. نگهبان مزرعه یا نامه رسان.
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بررســی ســیر پیدایش این اصطلحات نشــان می دهد که از دوره شکل گیری فقه 
استداللی شیعه با آثار شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی تا دورۀ محقق حلی و 
علمه حلی، فقیهان برای حکایت از موضوع مورد بحث، تعبیر »سفر بیش از حضر« 
را به کار می بردند )ر.ک:  مفید، 1413، 349؛ شریف مرتضی، 1415، 164؛ ابوالصلح حلبی، 1403، 
116؛ ســّلر دیلمی، 1404، 74؛ طوســی، 1387، المبســوط، 141/1؛ ابن براج طرابلســی، 1406، 106/1؛ 
ابن زهره حلبی، 1417، 73؛ ابن ادریس حلی، 1410، 338/1؛ قطب الدین کیدری، 1416، 92؛ محقق حلی، 
1408، 124/1؛ علمه حلی، 1414، 106/6(. در آثار شــهید اول و شــهید ثانی در سدۀ هشتم 
تا دهم هجری، تعبیر »کثیرالسفر« بیشتر رواج یافته و به جای »سفر بیش از حضر« 
مورد استفاده قرار گرفته اســت )شــهید اول، 1417، 211/1؛ جمال الدیــن حلی، 1417، 484/1-

486؛ شهید ثانی، 1422، حاشیة المختصر، 66؛ 1422، حاشیة شرایع، 196؛ عاملی کرکی، 1414، 512/2؛ 
بهاءالدین عاملی، 1429، 231(. لکن از سدۀ دهم هجری به بعد رویکرد جدیدی در میان 
فقیهان به وجود آمد که بر مبنای آن، شغل و عمل سفر به جای کثرت سفر، معیار قرار 
گرفت و تعبیر »عمل ســفر« رواج یافت )موسوی عاملی، 1411، 449/4؛ فیض کاشانی، بی تا، 
24/1؛ بحرانــی، 1405، 390/11؛ حائری طباطبایی، 1418، 357/4؛ نراقی، 1415، 273/8؛ قمی، 1417، 
118/2؛ نجفی، 1404، 275/14(. از ســدۀ چهاردهم هجری و بعد از کتاب عروةالوثقی، 
تعبیر »شغل سفر« نیز وارد محاورات فقهی و آثار فقیهان شد )یزدی، 1409، 132-131/2(.

2. مفهوم شناسی کثرت و شغل سفر
برخی مفاهیم مرتبط با موضوع به قرار و شرح ذیل است:

2-1. سفر بیش از حضر و کثیرالسفر
این دو اصطلح ترادف و معنای یکســان دارند؛ چــون برخی فقیهان اصطلح 
نخست را به کار برده اند و برخی دیگر اصطلح دوم را استفاده کرده اند )ر.ک: خویی، 

.)152/20 ،1418
شــیخ طوسی در تعریف ســفر بیش از حضر می گوید: حد و معیارش آن است 
که مســافر ده روز در شــهر و وطن خود اقامت نداشته باشد )طوســی، 1387، المبسوط، 
284/1(. لکن ابن براج و ابن ادریس در تحقق آن تکرار ســفر را نیز معتبر دانســته اند 
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)ابن براج طرابلســی، 1406، 106/1؛ ابن ادریس حلی، 1410، 339/1(. در بســیاری از آثار محقق 
حلی و علمه حلی به بیان شرط عدم اقامت ده روز اکتفا شده و از تعّدد سفر سخن 
گفته نشــده است )محقق حلی، 1408، 124/1 و 1418، 51/1؛ علمه حلی، 1413، قواعد، 325/1 و 
1414، 393/4(. اما شــهید اول و شهید ثانی تحقق کثرت سفر را وابسته به هر دو شرط 
دانسته اند: سفر بیش از حضر یا کثیرالسفر بودن زمانی محقق می شود که دست کم 
ســه بار سفر بدون فاصله شــدن ده روز اقامت در جایی، انجام شود )شهید اول، 1419، 
315/4-316 و 1417، 211/1؛ شــهید ثانــی، 1422حاشــیه شــرائع، 142 و 1420، 220(. بعد از آن نیز 
کسانی که در بیان چیستی کثیرالسفر سخن گفته اند، به هر دو شرط اشاره کرده اند 

)بحرانی، 1405، 395/11(.
دربارۀ زیادی ســفر بر حضر از نظر زمانی برخی در این حد اشــاره کرده اند که 
باید مجموع ایام سفر نسبت به ایام حضر بیشتر باشد )اشتهاردی، 1417، 137/19(. بعضی 
دســت کم سه ماه رفت و آمد را که در آن ده روز اقامت در وطن فاصله نشود، الزم 
شــمردند )منتظری، 1431، 142/2(. بعضی دیگر ادامه داشــتن ســفر تا چهار ماه را ذکر 
کرده انــد )صافــی گلپایگانی، 1428، 125( و برخی برای تحقق کثرت ســفر از نظر زمانی 
حّداقل مســافرت شش ماه در یک سال را شرط دانسته اند، به گونه ای که در هر ماه 

آن، حّد اقل باید ده روز در سفر باشد )سیستانی، 1422، 191(.
از مجمــوع دیدگاه های باال چنین فهمیده می شــود که ســفر بیــش از حضر یا 
کثیرالسفر عبارت است از سفری که دست کم سه بار پی در پی بدون اقامت ده روز 
در وطن یا جای دیگر انجام شــود و از نظر زمانی نیز حّداقل سه تا شش ماه در یک 

سال ادامه یابد.

2-2. ُشغل سفر و عمل سفر
دو اصطلح شغل سفر و عمل سفر در این بحث مترادف اند و فقیهان آن دو را به 
یــک معنا به کار برده اند )یزدی، 1409، 131/2؛ صدر، 1403، 427(؛ بنابراین، می توان مفهوم 
آن دو را یک جا مورد بحث قرار داد. واژه های عمل و شغل در ترکیب »شغل سفر« 
و »عمل سفر« در اصطلح فقهی به معنای حرفه و پیشه به کار رفته  است )صدر، 1403، 
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427(؛ بنابراین، دو مفهوم شــغل و عمل ســفر به سفری اشــاره دارد که حرفه و پیشۀ 
انســان شمرده شود. این دو مفهوم را فقیهان از تعلیلی که در روایات زراره )حر عاملی، 
1409،  485/8( و ابن ابی عمیر )حر عاملی، 1409، 487/8( آمده است، برگرفته اند. در این دو 
روایت، اگرچه تنها واژۀ »عمل« ذکر شــده، چون منظور از آن حرفه و پیشــه است، 
فقیهان متأخر واژۀ »شغل« را نیز به کار برده اند )یزدی، 1409، 131/2؛ حسینی میلنی، 1395، 

.)178
اصطلح »عمل ســفر« اگرچه ریشــه در روایات دارد، ولی از قرن دهم هجری 
به بعد در میان فقیهان مطرح شــده اســت. پیش از آن، کثرت سفر موضوع خروج 
از حکم قصر به شــمار می رفت، لکن از زمان مقدس اردبیلی به جای کثرت سفر، 
اصطلح عمل ســفر به عنوان موضوع حکم شرعی استفاه شــد )مقدس اردبیلی، 1403، 
388/3-390؛ اشــتهاردی، 1417، 125/19( و فقیهان از این زمان به بعد مفهوم عمل سفر را 
به کار گرفته اند )ر.ک: موســوی عاملی، 1411، 449/4؛ فیض کاشــانی، بی تا، 24/1؛ بحرانی، 1405، 
390/11؛ حائــری طباطبایی، 1418، 357/4؛ نراقی، 1415، 273/8؛ قمی، 1417، 118/2؛ نجفی، 1404، 
275/14(. اما در دو سده اخیر، واژه »شغل« نیز در کلمات فقیهان مورد استفاده قرار 
گرفته است. این واژه با این که در عربی به حرفه و پیشه داللت ندارد و تنها در فارسی 
به معنای حرفه و پیشه است، امروزه در ترکیب شغل سفر مترادف با عمل سفر استفاده 
می شود. شاید بتوان گفت سید یزدی در کتاب عروة الوثقی در ترویج این اصطلح 
در لسان فقیهان نقش اصلی را دارد؛ چون او شغل و عمل سفر را به صورت مترداف 
و به یک معنا اســتفاده کرده اســت )یزدی، 1409، 131/2-132(. بعد از او شارحان عروه 
هر دو تعبیر عمل سفر و شغل سفر را به کار برده اند و امروزه شغل سفر در حوزۀ زبان 
فارسی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد )گلپایگانی، 1390، 87؛ حسینی شیرازی، بی تا، منتخب 

المسائل، 69(.
شــغل و عمل سفر آن اســت که مسافرت، مقّوم مفهوم شــغل باشد؛ به گونه ای 
که مفهوم آن شــغل را بدون ســفر نتوان تصور کرد؛ مانند رانندگی و کشــتی بانی و 
یا دســت کم شغل مستلزم سفر باشد مانند تجارت )ســبحانی، 1418، 153-154(. به تعبیر 
برخی فقیهان، شــغل سفر عملی است که مسافرت الزمۀ ماهیت آن باشد )ضیاء الدین 
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عراقی، 1414، 271/2(. در بیان برخی دیگر از فقیهان، شغل سفر به حرفۀ شخص و کار 
اصلی او اطلق شده است،  به گونه ای که اگر از شغل او سؤال شود، بتوان آن کار و 
حرفه را در پاســخ ذکر کرد؛ مانند رانندگی برای کسی که آن را حرفه خود قرار داده 

است )صدر، 1403، 427(.
بنابراین، در تحقق شغل سفر دو چیز شرط است: اواًل عمل و شغل باید در سفر 

انجام شود و ثانیًا آن عمل باید حرفه و پیشۀ انسان به شمار آید.
فقیهان برای این که تعریف دقیق تری از مفهوم شــغل سفر ارائه کنند، آن را به دو 
قســم »شغل سفر« و »شغل در سفر« تفکیک کرده اند؛ بنابراین، باید مفهوم »شغل 
در سفر« را به صورت مستقل مورد بحث قرار داد تا تفاوت بین دو مفهوم بهتر روشن 

گردد.

2-3. شغل در سفر
برای بیان تفاوت شــغل ســفر و شغل در سفر می توان با ســنجش رابطۀ شغل و 
مســافرت، شــغل هایی را که در ســفر انجام می شــود، به صورت کلی به ســه قسم 

دسته بندی کرد: 
1. شغلی که مفهوم آن بدون سفر قابل تصور نیست. این نوع شغل در ذات خود 
وابسته به سفر و سفر مقّوم آن است؛ مانند خلبانی،  رانندگی، کشتی بانی و مانند آن . 
2. شغلی که از نظر مفهومی وابسته به سفر نیست، ولی با سیر و گردش از محلی 
به محل دیگر همراه اســت، مانند: تجارت، امارت و چوپانی یا شغل های تدریس، 

تحصیل، طبابت و مانند آن .
3. شغلی که نه از نظر مفهومی وابسته به سفر است و نه با سیر و گردش به مناطق 
گوناگون همراه است، بلکه محل شغل ثابت است، لکن از محل سکونت صاحب 
شــغل به اندازه مسافت شــرعی فاصله دارد و این امر سبب می شود که او همیشه در 
حال سفر باشد، مانند: محصل ، مدرس، پزشک و  کارمندی که وطن شان در جایی و 
محل کارشان در جایی دیگر باشد و برای انجام شغل خود به صورت روزانه، هفتگی 
و ماهانه به محل کار خود سفر کنند. البته این فرض در صورتی است که محل شغل 
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را به عنوان وطن اختیار نکرده باشند.
از میان این سه قسم، قسم نخست از نظر همۀ فقیهان »شغل سفر« خوانده شده 
اســت، اما قسم دوم و ســوم را بیشتر فقیهان »شغل در سفر« نامیده اند، ولی در عین 
حال، از نظر حکم داخل در موضوع شــغل سفر به شــمار آورده و آن دو را به عنوان 
یــک موضوع تلقی کردنــد )خویــی، 1418، 153/20-154؛ صــدر، 1403، 427؛ فیاض، بی تا، 
 منهاج الصالحین، 363/1؛ طباطبایی حکیم، 1415، 301/1؛ صافی گلپایگانی، 1431، 138-139؛ تبریزی، 

 .)247/1 ،1426
در میان فقیهان گاهی تعبیر »ســفر مقدمه شغل« نیز به جای اصطلح »شغل در 
سفر« مورد اســتفاده قرار گرفته اســت )خویی، 1418، 153/20-155؛ اراکی، 1414، 230/1؛ 
حســینی خامنه ای، 1420، 107/1؛ وحیدخراســانی، 1428، 271/2-273؛ مکارم شــیرازی، 1424، 206 و 

488؛ فیاض، بی تا،  تعالیق مبسوطه، 372/4؛  فاضل لنکرانی، 1425، 118؛ سبحانی، 1429، 281(.

2-4. دایم السفر
اصطلح »دایم السفر« پیشینۀ زیادی ندارد و تنها در سخنان فقیهان معاصر به کار 
رفته است. این تعبیر در محاورات عامۀ مردم بیشتر از آثار علمی فقیهان رواج یافته و 
در بحث نماز و روزۀ مســافر به معنای کثیر السفر و شغل سفر به کار رفته است. این 
کاربرد را می توان در اســتفتائاتی که در این مسئله صورت گرفته و پاسخ های فقیهان 
مشــاهده کرد )خمینی،  1380، 179/1-247؛ فاضل لنکرانی، بی تا، 135/1؛ بهجت، 1428، 425/2؛ 

مکارم شیرازی، 1381، 112/2(.

3. ماهیت شناسی موضوع
در این مرحله از چیســتی موضوع و معیار تحقق آن بحث می شــود. پرسش این 
بود که آیا صرف »عنوان های شــغلی خــاص« مانند مکاری و ملح موضوع حکم 
اتمام نماز و روزۀ مسافر است یا »شغل بودن سفر« در تحقق موضوع دخالت دارد یا 

»کثرت سفر« موجب تحقق آن است؟
در پاســخ به این مســئله اتفاق نظر وجود ندارد؛ چون از روایات برداشــت های 
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مختلف صورت گرفته است؛ چنان که فقیهان برخی کثرت سفر و برخی دیگر شغل 
بودن ســفر را معیار قرار داده اند. به طور کلی، می توان دیدگاه فقیهان را در این مسئله 

به دو رویکرد کثرت محور و شغل محور دسته بندی کرد:

3-1. رویکرد اول: نظریۀ کثرت سفر
در این رویکرد، کثرت ســفر مقوم موضوع تلقی شــده، موجب خروج صاحبان 
شغل های سفری از حکم قصر به شمار می آید، بدون این که به شغل بودن سفر استناد 
شــود. نگاه کثرت محورانــه تا زمان محقق اردبیلی نظریۀ غالب بود و حتی نســبت 
مشــهور به آن داده شــده اســت )مقدس اردبیلی، 1403، 388/3؛ خویی، 1418، 152/20(. بر 
اســاس این نظریه، عنوان جامعی که از موضوع مورد بحث حکایت می کند، همان 

عنوان »کثیرالسفر« است نه »شغل سفر«. 
برای تبیین مسئله و روشن ساختن مدعای این نظریه، الزم است به سخنان برخی 

از طرفداران آن و ادله و مستندات آن ها اشاره شود:
سید مرتضی در بیان استثنای مســافر از حکم قصر، تعبیر »سفر بیش از حضر« 
را به کار برده و مّلح و جّمـــال1 و مانند آن ها را به عنوان نمونه ذکر کرده است. وی 
ایــن حکم را از ویژگی  انحصاری امامیه دانســته و چنین اســتدالل می کند که اواًل 
این مســئله مورد اجماع طایفه اســت؛ ثانیًا آنچه موجب قصر نماز و روزه می شــود، 
مشّقت و سختی سفر است، ولی مسافرت برای کسانی که بیشتر ایام سال را در سفر 
زندگی می کنند، مشقتی را ایجاد نمی کند، چون به این سبک زندگی عادت کرده اند 

)شریف مرتضی، 1415، 164(.
شــیخ مفید در برخی آثار خود تنها کثرت ســفر را موجب خروج از حکم قصر 
می خواند و حکم روزه و نماز مسافری را که سفرش بیش از حضر است تمام می داند، 

بدون این که به مصادیق آن اشاره کند )مفید، 1413، 349-348(.
شیخ طوســی نیز از عنوان »سفر بیش از حضر« استفاده می کند، اما در سخنان 

1. شتربان یا شتردار؛ کسی که شتر را به اجاره می دهد.



100

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال پنجم، شماره پیاپی 16
پاییز  1398

او چندان روشــن نشــده است که آیا کثرت سفر یا سفر بیش از حضر در کنار دیگر 
عناوین شــغلی مانند: مکاری،  مّلح، تاجر و مانند آن ها یک سبب مستقل به شمار 
می آید یا مفهوم جامعی اســت که همه این عنوان های شغلی را در بر می  گیرد و این 
شغل ها مصادیق کثیر السفر تلقی می شوند؛  زیرا او در دو کتاب مبسوط و نهایة سفر 
بیش از حضر را در کنار دیگر شــغل های ســفری و به صورت مستقل ذکر می کند 
)طوســی، 1387، المبســوط، 1/ و 1400، 122(، اما در کتاب الجمل و العقود کثرت ســفر را 
معیار قرار داده، ســایر عنوان های شغلی را به صورت مثال بیان می کند )طوسی، 1387، 

الجمل، 115(. 
ابن ادریس می گوید: معیار اصلی در عناوین و اوصافی مانند مکاری، مّلح که 
در روایات آمده اســت، همین کثرت سفر اســت؛ بنابراین، همۀ اقسام این نوع سفر 

داخل در عنوان »سفر بیش از حضر« است )ابن ادریس حّلی، 1410، 338/1(.
محقــق حلی و علمۀ حلی نیز »کثرت ســفر« را در آثار خود عنوان جامع همۀ 
شــغل های ســفری قرار داده و شــغل های مذکور در روایات را به عنوان مصادیق آن 
بحــث کرده اند )محقق حلــی، 1408، 124/1؛ و 1418، 51/1؛ علمه حلــی، 1419، 178/2 و 1412، 
258/9(، لکــن محقق حلی تنها در کتاب معتبر این عنوان را ناتمام خوانده و به جای 
آن از تعبیر »سفر مستلزم اتمام« استفاده کرده است )محقق حلی، 1407، 472/2(؛ علمۀ 
حلی نیز در کتاب منتهــی المطلب در یک مورد به پیروی از وی این تعبیر را به کار 

برده است )علمه حلی، 1412، 353/6(. 
در آثار شهید اول و شهید ثانی نیز کثرت سفر معیار قرار گرفته است. شهید اول 
در کتاب ذکری نخســت در بیان شرایط قصر،  عنوان »عدم سفر بیش از حضر« را 
به کار می برد، سپس در رّد نظر ابن ادریس نسبت به عدم لزوم تعدد سفر برای صاحبان 
حرفه و صنعت، علت خروج از حکم قصر در این مســئله را کثرت ســفر می داند نه 
حرفه و شــغل و بر آن اســت که کثرت بدون تعدد ســفر تحقق نمی یابد )شــهید اول، 
1419، 315/4(. شــهید ثانی در این مســئله بیشتر تعبیر کثیرالسفر را به کار می برد و این 
مفهوم را حقیقت شرعیه می داند. او برای اثبات ادعای خود به تبادر استناد می کند و 
می گوید: در ذهن اهل عرف از مفهوم کثیرالسفر همین نوع سفر با شرایطی از قبیل 
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عدم اقامت ده روز در وطن که برای آن گفته شــده، تبادر می کند )شــهید ثانی، 1402، 
1036/2 و 1413، 344/1(.

در میان برخی فقیهان معاصر رویکرد کثرت محورانه نیز مطرح بوده و تنها کثرت 
ســفر را عنوان جامع قرار می دهند و می گویند: کثیرالسفر موضوع اتمام نماز است؛ 
چه آن که شــغلش سفر باشد مانند راننده و کشتی بان، یا شغلش در سفر باشد مانند 
تاجر و چوپان، یا کســی باشــد که برای اموری مانند تحصیل، تدریس یا تفریح و 
درمان زیاد سفر می کند یا حتی برای تفریح و زیارت سفر می کند )شبیری زنجانی، 1428، 
292؛ حکیم طباطبایی، 1415، 300/1؛ فضل الله ، 1422، 388/1-394؛ سیستانی، 1417، 294/1؛ و 1422، 

190؛ مظاهری، 1384، 188(.
اگر به ادله و مستندات این نظریه بنگریم، در روایات از معیار کثرت سفر سخن 
به میان نیامده است. آنچه از بیان برخی از فقیهان به دست می آید این است که نظریۀ 
کثرت سفر با تنقیح مناط از روایات استنباط شده است. استدالل آن ها در این مسئله 
به این شــکل است که ســفر از جهت این که خلف عادت مکلف و شیوه زندگی 
متعارف اوســت، موضوع قصر قرار گرفته است؛ از این رو، کسانی که  مسافرت برای 
آن هــا به یک امر عادی تبدیل می شــود، مانند کشــتی بان، تاجــر،   از موضوع قصر 
خارج اند. آنچه ســبب خروج صاحبان این شغل ها از حکم قصر شده است، صرف 
عنوان شــغلی نیســت؛ چون این عناوین موضوعیت نداشــته و از بــاب یکی از این 
مصادیق ذکر شــده است. از این باب ســفر معصیت و سفر لهوی نیز از حکم قصر 
خارج نشده است. بنابراین، کثرت سفر که عنوان جامع برای همۀ آن هاست، سبب و 
ملک خروج از حکم قصر است )ر.ک: شریف مرتضی، 1415، 164؛ ابن ادریس حلی، 1410، 

338/1؛ حسینی میلنی، 1416، 175-174(.
اما این اســتدالل با اشکلتی مواجه اســت؛ چون در برخی روایات علت خروج 
عناوین شــغلی یاد شده از حکم قصر بیان شده است و آن »شغل بودن سفر« است 
)حر عاملی، 1409، 485/8 و 487(. بنابراین، ملک خروج از قصر می تواند شغل سفر باشد 

نه کثرت آن. 
از سوی دیگر، در توجیه نظریۀ کثرت سفر به اجماع نیز استناد شده است )ر.ک: 
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شریف مرتضی، 1415، 164؛ ابن ادریس حلی، 1410، 338/1(، اما احتمال دارد اجماع مورد ادعا 
در عبارت سید مرتضی به اصل خروج صاحبان شغل های مذکور در روایات از قبیل 

مکاری،  ملح، جّمال از حکم قصر باشد نه ملک کثرت سفر.
همچنین این نظریه به مشــهور نسبت داده شده اســت )ر.ک: مقدس اردبیلی، 1403، 
388/3؛ خویی، 1418، 152/20(، ولی از دیدگاه برخی، ادعای شهرت هیچ مستندی ندارد 

و سزاوار توجه نیست )مقدس اردبیلی، 1403، 388/3(.

3-2. رویکرد دوم: نظریۀ شغل سفر
رویکرد دیگری که دربارۀ چیســتی موضوع وجود دارد،  شــغل محوری است. 
در این رویکرد آنچه ماهیت موضوع را می ســازد و موجب اتمام نماز و روزۀ مســافر 
می شود، شغل بودن سفر است نه کثرت آن. چنان که در بحث مفهوم شناسی »شغل 
سفر« اشاره شد، از قرن دهم هجری به بعد رویکرد جدیدی دربارۀ چیستی موضوع 
پدید آمد که بر اثر آن، نظریۀ »کثرت ســفر« ناتمام تلقی شد و نظریۀ »شغل سفر« 
رواج یافت. بر اســاس این نظریه، آنچه موجب می شود تا عناوین شغلی یاد شده در 
روایات از حکم قصر خارج گردد، شــغل بودن آن هاســت؛ بنابراین، کثرت سفر در 

تحقق موضوع دخالت ندارد، بلکه شغل بودن سفر نقش اصلی را ایفا می کند. 
این نظریه بر خلف نظریۀ پیشین،  ریشه در روایات دارد و طرفداران آن معتقدند 
دیدگاه آن ها از روایات مربوط به موضوع به دســت می آید. برای اثبات این نظریه دو 
 روایت مورد اســتناد قرار گرفته است. نخست صحیحۀ زراره است که از امام باقر

نقل می کند:
اِعي  ْو َحَضٍر اْلُمَکاِري َو اْلَکِريُّ َو الرَّ

َ
َماُم ِفي َسَفٍر َکاُنوا أ ْرَبَعٌة َقْد َیِجُب َعَلْیِهُم التَّ

َ
»أ

ُه َعَمُلُهْم )حر عاملی، 1409، 485/8(؛ چهار گروه چه در سفر باشند یا در  نَّ
َ
ْشَتَقاُن؛ ِل

َ
َو اْل

حضر، واجب اســت که ]نماز و روزه شــان[ را به صورت تمام انجام دهند، ُمکاری 
)چــاروا دار(، کری )کســی خودش را کرایــه می دهد(، راعی )چوپان( و َاشــتقان 

)نگهبان مزرعه(؛ چون مسافرت کار آن هاست«.
دوم مرفوعه ابن ابی عمیر است که از امام صادق روایت می کند: 
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ْشَتَقاُن َو ُهَو اْلَبِریُد 
َ
ْو َحَضٍر اْلُمَکاِري َو اْلَکِريُّ َو اْل

َ
وَن ِفي َسَفٍر َکاُنوا أ »َخْمَسٌة ُیِتمُّ

ُه َعَمُلُهْم« )حر عاملی، 1409، 487/8(؛ پنج گروه است که ]نماز و  نَّ
َ
ُح؛ ِل اِعي َو اْلَملَّ َو الرَّ

روزه شان را[ تمام انجام می دهند، چه در سفر باشند و چه در حضر که عبارت اند از 
مکاری )چاروادار(، کری )کسی خودش را کرایه می دهد(، َاشتقان )و آن نامه رسان 

است(، چوپان و کشتی بان، چون مسافرت کار آن هاست«.
در این روایات ابتدا از وجوب اتمام نماز و روزه نسبت به مکاری،  کری، راعی، 
َاشــتقان و مّلح ســخن رفته، ســپس در تبیین علت این حکم به شغل و عمل بودن 
سفر آن ها استناد شده است؛ بنابراین، روایات یاد شده، عمل سفر را به عنوان ماهیت 

موضوع روشن ساخته است.
محقق اصفهانی در توجیه نظریۀ شــغل سفر می گوید: اگرچه در روایات هم از 
عناوین خاص از قبیل مکاری و راعی نام  برده شــده و هم تعلیل به شــغل سفر شده 
اســت، این دو با هم منافات ندارد؛ چون عناوین یاد شــده می تواند داخل در مفهوم 
شغل سفر باشد؛ در نتیجه، ملک اصلی همان شغل سفر است، نه صرف عناوین یاد 

شده و نه کثرت سفر )اصفهانی، 1409، 91(.
حســن کاشف الغطاء در اثبات نظریۀ شغل ســفر این گونه استدالل می کند که 
آنچه از علت یاد شده در روایت زراره و تنقیح مناط قطعی و فتوای اصحاب به دست 
می آید، ملک شغل و عمل سفر است؛ بنابراین، عناوین نام برده در روایات به عنوان 

مثال و مصادیق آن به شمار می رود )کاشف الغطاء، 1422، 329(. 
صاحب جواهر می گوید: از مجموع نصوص مربوط به مســئله استفاده می شود 
که تعبیر »شــغل و عمل سفر« بهتر از تعبیر »ســفر بیش از حضر« یا »کثیرالسفر« 
اســت؛ چون کثرت ســفر اواًل دلیل و مســتندی ندارد و جای آن در نصوص خالی 
است.  ثانیًا مفهوم کثرت در اینجا اجمال دارد. ثالثًا ملک کثرت اقتضا دارد که هر 
نوع کثیرالسفر بدون این که سفرش شغل محسوب گردد، داخل در حکم اتمام شود. 
ولی این ســخن بدون دلیل است و ظاهر ادله خلف آن را اثبات می کند )نجفی، 1404، 

.)275/14
اصطلح شغل و عمل سفر در آثار دیگر فقیهان از سدۀ دهم تاکنون نیز استفاده 
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شــده و اکنون نظریۀ شغل ســفر رویکرد غالب به شــمار می آید )ر.ک: فیض کاشانی، 
بی تا، 24/1؛ بحرانی یوسف، 1405، 390/11 و 394؛ حائری طباطبائی، 1418، 357/4-358؛ قمی میرزا 
ابوالقاسم ،1417، 118/2؛ یزدی سید محمدکاظم، 1409، 131/2؛ ضیاء الدین عراقی، 1414، 270/2-271؛ 
اصفهانی ســید ابوالحســن، 1415، 159؛ نراقی مل احمد، 1415، 276/8؛ انصاری، 1415، 34/3؛ وحید 
بهبهانــی، 1424، 148/2-149. برخــی فقیهان معاصر نیز همین رویکرد را دارند؛ صدر ســید محمدباقر، 
1403، 427؛ خویــی، 1418، 153/20؛ خمینی، بی تــا، 254/1؛ مغنیه، 1421، 265/1؛ اراکی محمدعلی، 
1414، 230/1؛ گلپایگانی، 1390، 87؛ حسینی شیرازی، بی تا، االسئلة، 69؛ تبریزی جواد، 1427، 220/7،؛ 
فیاض محمد اســحاق، بی تا، تعالیــق، 372/4؛ صافی گلپایگانــی، 1416، 195/1؛ محقق کابلی، 1388، 
284(. این نظریه به دلیل ریشه داشتن در روایات، قوی تر به نظر می رسد؛ چون صحیحۀ 
زراره و مرفوعه ابن ابی عمیر )ر.ک: حر عاملی، 1409، 485/8 و 487( ملک بودن شــغل 
سفر را تقویت می کند؛ بنابراین، آنچه ماهیت موضوع را تشکیل می دهد، شغل بودن 
ســفر است؛ از این رو، کسانی که سفر طوالنی و پی در پی دارند، در صورتی مشمول 
موضوع اتمام می شوند که سفر، عمل و شغل آنان باشد؛ در غیر این صورت، هرچند 
سفر آنان بیش از حضر باشد، مشمول حکم نیست؛ چون بر اساس این نظریه، کثرت 

سفر ملک نیست. 

شمول مفهوم »شغل سفر« نسبت به مصادیق »شغل در سفر« 
آیا ملک شــغل در نظریۀ شغل سفر، تنها سفرهایی را در بر می گیرد که به نفسه 

حرفه و پیشه به شمار می رود یا مصادیق شغل در سفر را نیز شامل می شود؟
گرچه فقیهان شغل های سفری را به دو قسم شغل سفر و شغل در سفر دسته بندی 
کرده   و برای هر کدام تعریف خاصی در نظر گرفته اند، در تطبیق ملک شغل سفر، 
دایرۀ آن را توســعه داده و به مصادیق شــغل در ســفر نیز اطلق کرده اند. بسیاری از 
فقیهان این مســئله را به طور صریح مطرح کرده اند که شــغل سفر هم بر کسانی که 
اصل سفر را به صورت مباشر حرفۀ خود قرار داده، از قبیل راننده، خلبان و کشتی بان 
اطلق می شود و هم بر کسانی تطبیق می شود که شغل و حرفۀ آنان کاری غیر از سفر 
اســت ولی به سفر نیاز دارند، به گونه ای که جز با مسافرت خودشان انجام نمی شود، 
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مانند کســی که خود اهل نجف و محل تدریس او شهر حّله است )صدر، 1403، 427؛ 
فیاض، بی تا، تعالیق، 372/4(. 

در توجیه این ســخن به مقتضای ارتکاز عرفی و سلب خصوصیت از عنوان های 
جابی،1 امیر2 و تاجر اســتناد شــده اســت؛ چون اواًل مقتضای ارتکاز عرفی از تعلیل 
روایت زراره و ابن ابی عمیر آن است که موضوع شغل سفر، انواع شغل هایی را شامل 
می گردد که به صورت مســتمر در سفر انجام می شــود و ثانیًا بین جابی، امیر، تاجر 
و دیگر شــغل ها مانند طبابت، تدریس و تحصیل در صورتی که در مســافرت انجام 
شــود، تفاوتی وجود ندارد؛ چون همگی شغل شان غیر از سفر است و در سفر انجام 
می شود. اما در عین حال، جابی، تاجر و امیر در روایت اسماعیل بن ابی زیاد موضوع 
خروج از حکم قصر قرار گرفته است.3 بنابراین، همۀ شغل هایی که مانند آن در سفر 
انجام شــود، داخل در موضوع است )طباطبایی حکیم، 1416، 70/8. همچنین، ر.ک: خویی، 

1418، 153/20-154؛ سبحانی، 1418، 155(.
برخی در اینجا ســفری را که مقدمه شغل قرار می گیرد، جزء ذات و مقوم شغل 
تلقی کرده، می گویند: همان گونه که تجارت و طبابت یک نوع شغل  است، تجارت 
در سفر و طبابت در سفر نیز نوعی خاص از شغل است و سفر در تحقق ماهیت آن ها 

نقش دارد )نراقی، 1415، 278/8(.
دلیل دیگری که در این مسئله مطرح شده، این است که قلمرو شغل سفر اگر تنها 
به ســفرهایی محدود گردد که ذاتًا شغل محسوب می شود، در این صورت، روایات 
زیادی به موارد نادر حمل می شــود؛ از این رو، باید مفهوم شغل سفر را توسعه داده و 
در معنای عام تر استفاده کرد تا شغل در سفر را نیز شامل شود )سبزواری، 1413، 199/9(.

بنابراین، گسترۀ ملک شغل سفر اعّم از آن است که سفر خودش شغل باشد یا 

1. مأمور جمع آوری خراج و مالیات.
2. والی یا فرمان روایی که در مناطق مختلف قلمرو حاکمیت خود سفر می کند.

َلَة  ُروَن الصَّ 3. در روایت اسماعیل بن ابی زیاد از امام صادق، هفت گروه از حکم قصر خارج شده است: »َسْبَعٌة اَل ُیَقصِّ
اِعي َو  ِذي َیُدوُر ِفي ِتَجاَرِتِه ِمْن ُســـوٍق ِإَلی ُسوٍق َو الرَّ اِجُر الَّ ِذي َیُدوُر ِفي ِإَماَرِتِه َو التَّ ِمیُر الَّ

َ
ِذي َیُدوُر ِفي ِجَباَیِتِه َو اْل اْلَجاِبي الَّ

ِذي َیْقَطُع  ْنَیا َو اْلُمَحاِرُب الَّ ْیَد ُیِریُد ِبهِ  َلْهَو الدُّ ِذي َیْطُلُب الصَّ ُجُل الَّ ـــَجِر َو الرَّ ِذي َیْطُلُب َمَواِضَع اْلَقْطِر َو َمْنِبَت الشَّ اْلَبَدِويُّ الَّ
ِبیَل« )حر عاملی، 1409، 486/8(. السَّ
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مقدمۀ شــغل به شمار آید. بر اساس این نظریه، هر سفری که حرفه و پیشه محسوب 
شود به گونه ای که مسافرت حالت عمومی شغل تلقی گردد، مشمول موضوع است. 

4. معیارهای تحقق موضوع
تا اینجا دربارۀ چیســتی و مقومات موضوع از دو نظریۀ کثرت سفر و شغل سفر 
ســخن گفته شــد. بحثی که در این مرحله مطرح می شود،  معیارهای تحقق موضوع 
است. این بحث را می توان با این پرسش آغاز کرد که برای تحقق کثیرالسفر یا شغل 

سفر چه معیارها و شرایطی الزم است؟
در پاســخ به این مسئله بر اساس فهم عرفی و اشاراتی که در روایات وجود دارد، 

معیارهای مختلف مطرح شده است که به قرار ذیل است:
4-1. تعدد سفر

یکی از معیارهای تحقق کثرت و شــغل ســفر تعدد سفر است که برخی فقیهان 
دو بار و برخی سه بار مسافرت را الزم می دانند. علمۀ حلی در مختلف الشیعة برای 
تحقق کثرت و شــغل سفر دو بار مسافرت را شــرط دانسته )علمه حلی،  1413، مختلف، 
109/3(، اما عدۀ زیادی از فقیهان حداقل سه بار مسافرت را بدون فاصله شدن اقامت 
ده روز شــرط می دانند )ابن ادریس حلی، 1410، 339/1؛ شــهید اول، 1419، 316/4؛ شــهید ثانی، 
1402، 1037/2؛ عاملــی کرکــی، 1414، 513/2؛ حائری طباطبایــی، 1418، 359/4(. دربارۀ این که 
تعدد ســه بار مسافرت در چه محدودۀ زمانی معتبر است، معیار دقیقی وجود ندارد، 
ولی با توجه به شــرط عدم اقامت ده روز در وطن در هر بار بازگشت، می توان گفت 

که حداقل از یک ماه تا شش ماه را در بر می گیرد که در ادامه به آن می پردازیم.

4-2. ِصدق اسامی شغلی یا ِصدق شغل سفر 
معیار دیگر در تحقق کثرت و شــغل سفر، صدق اسامی و عنوان های شغلی یاد 
شــده در روایات یا صدق شغل سفر اســت. در اینجا دو تعبیر به کار رفته است که 
تفاوت زیادی با هم ندارند. برخی صدق اسامی و عنوان های شغلی را معتبر دانسته  و 
گفته اند: اگر عنوان مکاری، ملح، تاجر بر کســی صدق کند، کثرت و شغل سفر 
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تحقق می یابد )علمه حلی، 1414، 395/4 و 1413 قواعد، 325/1 و 1419، 179/2؛ سبزواری، 1247، 
410/2(. برخی دیگر صدق شغل سفر را بدین گونه الزم دانسته اند که نزد عرف شغل 
او مسافرت دانسته شود )یزدی، 1409، 131/2؛ خمینی، بی تا، 254/1؛ فیاض، بی تا، منهاج، 370/1؛ 

صافی گلپایگانی، 1431، 146(.
اما برخی این تفکیک را نادرست شمرده  و معتقدند از نظر عرف هرگاه اسامی و 
عناوین یاد شده در روایات، دربارۀ کسی صدق کند، شغل سفر هم صدق می کند؛ 
چون بین آن دو ملزمه است. از سوی دیگر، در روایات مربوط به مسئله، اسامی یاد 
شده از جهت عمل سفر بودن موضوع حکم قرار گرفته است. پس نمی توان آن دو 

را در مقابل هم قرار داد )نجفی،  1404، 277/14؛ عاملی حسینی، 1419، 541/10(.
بنابراین، تفاوت گذاشتن بین صدق اسامی یاد شده و صدق شغل سفر از جهت 
تحقق موضوع، دلیل موجهی ندارد؛ از این رو، جمع زیادی از فقیهان صدق هر یک 
از این دو عنوان را موجب تحقق موضوع دانســته اند )ر.ک: بحرانی، 1405، 394/11(. از 
ســوی دیگر، این دو معیار در بیشــتر موارد با یکدیگر انطباق و همپوشانی دارد و با 
صدق اسامی و عناوین یاد شده، شغل سفر نیز صدق می کند )ر.ک: قمی، 1417، 119/2؛ 

بهجت، 1426، 588/1(. 

4-3. عدم اقامت ده روز
اقامت نداشــتن ده روز نیز از معیارهای تحقق کثرت و شــغل سفر به شمار آمده 
است. بر اساس این شرط، کسی که کثیرالسفر است یا شغل سفر دارد، اگر در وطن 

یا محل دیگر ده روز اقامت گزیند، از موضوع اتمام نماز و روزه خارج می شود.
عده ای این شــرط را از روایات اســتنباط کرده و به عنــوان معیار و ضابط تحقق 
کثرت و شــغل سفر برشــمردند )طوســی، 1387، الجمل، 115؛ ابن براج طرابلسی، 1406، 
106/1؛ محقق حلی، 1418، 51/1؛ شهید ثانی، 1410، 784/1(. از جملۀ این روایات، مرسلۀ 
یونس بن عبدالرحمان )حر عاملی، 1409، 488/8( و  روایت عبدالله بن سنان )حر عاملی، 
1409، 489/8( اســت. همچنین در صحیحه هشــام بن حکــم از امام صادق )حر 
عاملی، 1409، 484/8( و روایت اســحاق بن عمار از امــام کاظم )حر عاملی، 1409، 
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488/8-489( به این مسئله اشاره شده است. از سوی دیگر، در عبارات برخی فقیهان 
نســبت به این مسئله از اجماع نیز سخن گفته شده است )محقق حلی، 1407، 473/2؛ 

صافی گلپایگانی، 1426، 228/1(. 
اما برخی دیگر، ادلۀ این شــرط را کافی ندانســته اند؛ زیرا یکی از ادلۀ آن اجماع 
مســتند به مرسلۀ یونس و دیگر روایات اســت که مردود می باشد )فیاض، بی تا، تعالیق، 
384/4(. از طرف دیگر، محقق حلی که خود معیار کثرت سفر را قبول دارد و عدم 
اقامت ده روز را شــرط می داند، ادعای اجماع را در این مســئله غلط خوانده است 
)محقق حلی، 1407، 473/2(. بنابراین، مهم ترین دلیل طرفداران شــرط عدم اقامت ده 
روز،  روایات مربوط است، اما روایات مورد استناد نیز به دلیل ضعف سند و داللت از 

اثبات مدعا قاصر دانسته شده اند )فیاض، بی تا، تعالیق، 387-384/4(.

4-4. مدت زمان سفر نسبت به حضر
فقیهانی که رویکرد شغل محورانه دارند، مدت زمان سفر را چندان مورد توجه قرار 
نداده اند. از دیدگاه آن ها صدق عرفی شغل سفر در تحقق موضوع کفایت می کند؛ 
اگرچه زمان آن کوتاه باشــد )فیــاض، بی تا، منهــاج، 371/1؛ تبریــزی، 1427، 237/7(. 
در عین حــال،  بعضی حداقل یک ماه مســافرت پی درپی را در ســال الزم می دانند 
به گونه ای که فاصلۀ غیر عادی ایجاد نشود )خویی، 1416، 84/3؛ و 1410، 246-245/1(. 
اما در میان کسانی که رویکرد کثرت محورانه دارند، برخی کثرت سفر را در مورد 
غیر صاحبان شغل سفری، زمانی محقق می دانند که شخص مسافر هر روز سفر کند 
و به خانه بازگردد یا یک روز در منزل و یک روز در ســفر، یا دو روز در منزل و دو 
روز در سفر، یا سه روز در منزل و سه روز در سفر یا چهار روز در منزل و سه روز در 
سفر باشد، ولی حضور پنج روز و مسافرت دو روز در هفته مقتضی احتیاط بین قصر 
و اتمام است. لکن اگر کسی فقط یک بار در یک هفته یا در دو هفته مسافرت کند، 

از نگاه عرف کثیرالسفر گفته نمی شود )سیستانی، 1417، 296/1(. 
به طوری کلی،  دربارۀ کثرت زمانی سفر نسبت به حضر معیارهایی که در سخنان 
فقیهان مطرح شده عبارت است از: بیشتر بودن مجموع ایام سفر نسبت به ایام حضر 
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)اشــتهاردی، 1417، 137/19(؛ حداقل ســه ماه مسافرت بدون فاصله شدن اقامت ده روز 
در وطن )منتظری، 1431، 143/2(؛ اســتمرار سفر تا چهار ماه )صافی گلپایگانی، 1428، 125(؛ 
حداقل شش ماه مسافرت در یک سال به گونه ای که در هر ماه آن حداقل ده روز در 

سفر باشد )سیستانی، 1422، 191(. 

نتیجه گیری
عنوان های کثیرالســفر و شغل ســفر به طور صریح در روایات مطرح نشده است 
لکن در روایات مربوط به موضوع، صرفًا از برخی عنوان های شــغلی مانند ُمکاری، 
مّلح، جّمال و تاجر نام  برده شده است. تنها در برخی از این روایات از عمل و شغل 
سفر به عنوان علت حکم یاد شده است، لذا در میان فقیهان در بیان چیستی موضوع 
دو نظریۀ کثرت ســفر و شغل سفر شــکل گرفته است. از زمان شیخ مفید تا محقق 
اردبیلی نظریۀ کثرت سفر در بین آنان مشهور بود. بعد از قرن دهم هجری نظریۀ شغل 
سفر بیشتر شهرت یافت و مورد توجه بیشتر قرار گرفت. دیدگاه غالب فقیهان متأخر 
این است که دلیلی بر ملک کثرت سفر در روایات وجود ندارد، در حالی که عمل 
و شغل سفر در روایات به عنوان علت حکم بیان شده است. این نظریه به دلیل ریشۀ 

روایی آن موّجه تر به نظر می رسد.
برگزیــدن هر یک از این دو نظریه در عمل نتایج خاصی را در پی دارد؛ از جمله 
این که بر مبنای نظریۀ شــغل ســفر، برخی از گونه های مسافرت مانند کسانی که در 
طول ســال برای زیارت یا تفریح به طور دائم و مرتب سفر می کنند، از موضوع سفر 
خارج گردیده، مشمول حکم اتمام نمی شوند،1 اما بر مبنای نظریۀ کثرت سفر، افراد 

نام برده نیز داخل در موضوع بوده، مشمول حکم اتمام می شوند.2

1. برای پیامدهای نظریۀ شغل سفر، ر.ک: خویی، 1410، 246/1؛ صدر، 1403، 433؛ خمینی، بی تا، 255/1؛ تبریزی، 1426، 
248/1-249؛ فیاض، بی تا، منهاج الصالحین، 367/1؛ وحید خراسانی، 1428، 273/2؛ صافی گلپایگانی، 1431، 159-158.

2. در این باره، ر.ک: حکیم طباطبایی، 1410، 347/1؛ بهجت، 1428، 434/2؛ سیستانی، 1417، 296/1؛ سبحانی، 1418، 
157-158 و 1429، 281؛ فضل الله، 1422، 394/1؛ مظاهری، 1384، 189-188.
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 59. طوسی، محمد بن حسن، )1387ق (، الجمل و العقود فی العبادات، چاپ اول، مشهد: 
مؤسسه نشر دانشگاه فردوسی.

ـــــــ ، )1387ق (، المبسوط فی فقه االمامیة، تصحیح: سید محمدتقی کشفی، چاپ   60.ـ 
سوم، تهران: المکتبة المرتضویة الحیاء اآلثار الجعفریة.

ـــــــ ، )1400ق(، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ دوم، بیروت: دارالکتاب العربی.  61.ـ 
 62. عاملی حسینی، سیدجواد، )1419ق(،  مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العالمة، تصحیح: 

محمدباقر خالصی، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلمی.
 63. عاملــی کرکی، علی، )1414ق(، جامع المقاصد فی شــرح القواعــد، چاپ دوم، قم: 

.مؤسسه آل البیت
 64. علمه حلی، حســن بن یوســف، )1410ق(، إرشــاد األذهــان الی أحــکام االیمان، 

تصحیح: فارس حسون، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلمی.
ـــــــــ ، )1414ق(، تذکرة الفقهاء، تصحیح: گروه پژوهش مؤسســه آل البیت، چاپ   65.ـ 

.اول، قم: مؤسسه آل البیت
ـــــــــ ، )1413ق (، قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرام، چاپ اول، قم: دفتر   66.ـ 

انتشارات اسلمی.
ـــــــ ، )1413ق (، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، چاپ دوم، قم: دفتر انشارات   67.ـ 

اسلمی.
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ـــــــ ، )1412ق(، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، چاپ اول، مشــهد: مجمع   68.ـ 
البحوث االسلمیة.

.ـــــــ ، )1419ق(، نهایة اإلحکام فی معرفة األحکام، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت  69.ـ 
 70. فاضل لنکرانی، محمــد، )1422ق(، األحکام الواضحة، چاپ چهارم، قم: مرکز فقهی 

.ائمه اطهار
ـــــــ ، )1425ق(، جامع المسائل )عربی(، چاپ اول، قم:  انتشارات امیر قلم.  71.ـ 

ـــــــ ، )بی تا(، جامع المسائل )فارسی(، چاپ یازدهم، قم: انتشارات امیر قلم.  72.ـ 
 73. فضل الله، ســید محمدحســین، )1422ق(، فقه الشــریعة، چاپ هشــتم، قم: المکتب 

االعلمی.
 74. فیاض، محمد اســحاق، )بی تا(، تعالیق مبســوطة علی الروة الوثقــی، چاپ اول، قم: 

انتشارات محلتی.
 75. فیاض، محمد اسحاق، )بی تا(، منهاج الصالحین، بی نا، بی جا. 

 76. فیض کاشــانی، محمدمحســن، )بی تا(، مفاتیح الشــرائع،  چاپ اول، قم: انتشــارات 
کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

 77. قمی، میرزا ابوالقاسم، )1417ق(، غنائم األیام فی مسائل الحالل و الحرام، چاپ اول، 
قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلمی.

ـــــــ ، )1420ق(، مناهج األحکام فی مسائل الحالل و الحرام، چاپ اول، قم: دفتر   78.ـ 
انتشارات اسلمی.

 79. کاشــف الغطاء، حســن، )1422ق(، انوار الفقاهة )کتاب الصالة(، چاپ اول، نجف: 
مؤسسه کاشف الغطاء.

 80. قطب الدیــن کیدری، محمد، )1416ق(، إصباح الشــیعة بمصباح الشــریعة، تصحیح: 
ابراهیم بهادری مراغی، چاپ اول، قم: مؤسسه امام صادق.

 81. گلپایگانی، سید محمدرضا، )1390ق(، مختصر األحکام، قم: دارالقرآن الکریم.
 82. محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حســن، )1418ق(، المختصر النافع فی فقه االمامیة، 

چاپ ششم، قم: مؤسسة المطبوعات الدینیة.
 83. محقــق حلــی، نجم الدین جعفر بن حســن، )1407ق(، المعتبر فی شــرح المختصر، 

تصحیح: محمدعلی حیدری و دیگران، چاپ اول، قم: مؤسسه سید الشهداء.
 84. محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، )1408ق(، شرائع االسالم فی مسائل الحالل 

و الحرام، تصحیح: عبدالحسین محمدعلی بقال، چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
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 85. محقــق کابلی،  قربان علی، )1388ش(،  توضیح المســائل، چــاپ دوازدهم، قم: مرکز 
انتشارات دارالنشر اسلم. 

 86. مظاهری، حســین، )1384ش(، رســاله توضیح المســائل، چاپ هشــتم، قم: مؤسسه 
.فرهنگی مطالعاتی الزهراء

 87. مغنیه،  محمدجواد، )1421ق(،  فقه االمام الصادق، چاپ دوم، قم: مؤسسه انصاریان.
 88. مفید، محمد بن نعمان، )1413ق(، المقنعة، چاپ اول، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.

 89. مقدس اردبیلی، احمد، )1403ق(،  مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان، 
چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلمی.

 90. مکارم شــیرازی، ناصر، )1381ش(، استفتائات جدید،، ج2، چاپ سوم، قم: انتشارات 
.مدرسه امام علی بن ابی طالب

 91. ــــــــ ، )1424ق(، رسالة توضیح المسائل، چاپ دوم، قم: انتشارات مدرسه امام علی 
.بن ابی طالب

 92. منتظری، حسینعلی، )1431ق(، رساله استفتائات،  چاپ اول، قم: بی نا.
 93. موســوی عاملی، محمد بن علی، )1411ق(، مدارک األحکام فی شرح عبادات شرائع 

.االسالم،  چاپ اول، بیروت: مؤسسه آل البیت
 94. نجفی، محمدحسن، )1404ق(، جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم، چاپ هفتم، 

بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 95. نراقی، مل احمد، )1415ق(، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، چاپ اول، قم: مؤسسه 

.آل البیت
 96. وحید بهبهانی، محمدباقر، )1424ق(، مصابیح الظالم، چاپ اول، قم: مؤسســه علمه 

مجدد وحید بهبهانی.
.97. وحید خراسانی، حسین، )1428ق(، منهاج الصالحین، چاپ پنجم، قم: مدرسه امام باقر 

 98. یزدی، ســید محمدکاظم، )1409ق(، العــروة الوثقی فیما تعم به البلــوی، چاپ دوم، 
بیروت: مؤسسة العلمی للمطبوعات.




