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88498481ارتباط با ما

یادکرد

شهيد ماليي در ۲۵ مهر ۱۳۴۵ در تهران به 
دنيا آمد و از همان دوران كودكي انس زيادي 
با قرآن و اهل بيت)ع( پيدا كرد و در جلسات 
قرآن استادان مختلفي شركت مي كرد. پدر 
شهيد قاري و مداح بود و به خوبي پسرش را 
نيز با اين مسير آشنا كرد. با اينكه پيشه پدر 
آهنگري بود و او با سختي براي خانواده رزق 
و روزي حالل تهيه مي كرد ولي او هيچ گاه از 
قرآن و اهل بيت)ع( فاصله نگرفت و همواره 
در مسيرشان حركت كرد. نان زحمتكشي 
و ح��الل پدر و ت��الش براي تربي��ت قرآني 
فرزندان، احمد را در مسير ايمان و شهادت 

قرار داد و عاقبت بخير كرد. 
 با ش��روع جنگ تحميلي احمد ۱۴س��اله 
بود و با رفتنش به جبهه مخالفت مي ش��د. 
تالش هاي او براي اع��زام بي نتيجه ماند تا او 
دو سال بعد و در ۱6سالگي به هر قيمتي بود 
پدرش را براي رفتن راضي كرد و در نهايت 
موفق شد به جبهه برود. اوايل حضورش در 
منطقه، به دليل سن كمش، او را زياد جدي 
نمي گرفتند اما چندي كه گذشت همرزمان 
و فرماندهان متوجه استعداد اين نوجوان در 
تيراندازي شدند. از اين رو در مدت كوتاهي 
به عنوان تك تير ان��داز انتخاب ش��د و يك 
اسلحه قناس��ه تحويل گرفت. مهارتش در 
تيراندازي به حدي بود كه كمترين خطا را 
در هدفگيري داشت و در مدت كم حضورش 
در جبهه در ميدان هاي سختي شركت كرد 

و مؤثر بود. 
به گفته دوستان و همرزمان شهيد يك بار كه 
احمد به مرخصي آمده بود از او درباره كارش 
در جبهه سؤال كردند كه او گفت: »در منطقه 
يك اسلحه قناسه به من تحويل داده اند و بايد 

با آن اهداف را با دقت نشانه گيري كنم و بزنم. 
از او پرسيدم چگونه اهداف را با دقت مي زني؟ 
گفت هرگاه كه مي خواهم هدفي را بزنم كه 
فاصله اش دور و نشانه گرفتنش سخت است 
آيه شريفه ». . . َو َما َرَميَت إِْذ َرَميَت َولَكنَهّ اللَهّ 
َرَمى. . . « را مي خوانم و شليك مي كنم. جالب 
است اينگونه همه تيرهايم درست و دقيق به 

هدف مي خورد.«
حضور احمد در جبهه خيلي به درازا نكشيد. 
روح مشتاق او، خيلي زود به سوي معبود پر 
كش��يد تا يكي از بندگان خاص خدا در اوج 
جواني آسماني ش��ود. احمد صوت زيبايي 
داشت و قرآن را به زيبايي و با رعايت نكاتش 
مي خواند. ش��هيد ماليي به ط��ور منظم در 
جلسات قرآن ش��ركت مي كرد و زماني كه 
دوس��تانش متوجه غيبتش شدند و دليلش 
را از پدرش پرسيدند، ايش��ان پاسخ داد كه 
احمد به جبهه رفته است و دو ماه بعد خبر 

شهادت او در تمام محل پيچيد. 
ش��هيد احمد مالي��ي در س��ال ۱۳6۲ در 
جريان عمليات والفجر۴ ب��راي نجات يكي 
از همرزمانش كه گلوله خورده بود خاكريز 
را ترك مي كند كه بالفاصله از ناحيه هر دو 
پا مورد اصابت گلوله دش��من قرار مي گيرد 
و به ش��هادت مي رس��د. برادر شهيد لحظه 
شنيدن خبر شهادت احمد را اينگونه توصيف 
مي كند: »هنگامي كه او ش��هيد شد همه ما 
اضطراب عجيبي داشتيم، البته نمي دانستيم 
احمد شهيد شده است. آن روز خواهرم به ما 
گفت پسر همسايه شهيد شده و اين حرف 
اضطراب ما را بيشتر كرد. من طاقت نياوردم 
و به بهانه خريد نان از خان��ه بيرون رفتم. از 
ش��دت ناراحتي جلوي نانواي��ي روي زمين 
نشستم كه در همين حال پدرم را ديدم كه 

جلو آمد و خبر شهادت احمد را به من داد. 
پدرم عالقه زيادي به احمد داشت و شهادتش 
او را بسيار ناراحت كرد اما صبر موضوعي بود 
كه پدر در مواجهه با اين داغ در پيش گرفت 
و همواره ش��اكر خداوند بود كه فرزندش به 
درجه  رفيع ش��هادت نائل شده است. او طي 
اين سال ها هميشه براي احمد قرآن مي خواند 
و در همه مراسم هايي كه براي برادر شهيدم 
برگ��زار مي كرديم پدرم خ��ودش هم روضه 

مي خواند و هم قرآن تالوت مي كرد.«

آيه اي كه به كمك
 تك تيرانداز جوان جبهه ها مي آمد

گزارش »جوان« از مجاهدت در رزق حالل و عاقبت بخيري در سيره شهدا

  سادگي نگاه دهه 60
در س��ال هاي ن��ه چن��دان دور،  جامع��ه ايران 
نگاه س��اده تري به مس��ائل دنيوي داش��ت و از 
پيچيدگي هاي عجيب و غري��ب زندگي مردم به 
دور بود. س��ال هاي دهه 60 بهتري��ن مثال براي 
س��بك زندگي س��اده، صميمي و لبريز از مهر و 
محبت مردم بود. در آن س��ال ها م��ردم از زرق و 
برق هاي دنيا به دور بودند و اصلي ترين هدفشان 
نيز كسب رضايت خدا و خش��نودي همنوع بود. 
همين نگاه زيبا پايه و اساس زندگي ها را تشكيل 
مي داد و با وجود تمام سختي ها با خود آرامش به 

همراه مي آورد. 
در دهه 60 نگاه جامعه به شغل و كار كردن مانند 
امروز وابسته به نظر و نگاه ديگران نبود و همين كه 
مردي با تمام وجود براي تأمين معاش خانواده اش 
تالش مي ك��رد از اهميت زيادي برخ��وردار بود. 
خانواده ها نيز هنگام تش��كيل زندگي مشترك 
جوانان، خيل��ي روي جنبه هاي ظاهري ش��غل 
مرد ريز نمي ش��دند و وقتي متوجه مي شدند آن 
مرد جنم و غيرت كار كردن دارد، با خيال آسوده 

رضايت به ازدواج مي دادند. 
  تغيير نگرش جامعه

اما متأسفانه تغيير و تحوالت اجتماعي چند سال 
اخير، نگاه اكثريت جامعه را به ش��غل و كس��ب 
درآمد تغيير داده است. در جامعه سنتي گذشته، 
غيرتي و كاري بودن مرد مهم ترين ويژگي او براي 
تأمين معاش خانواده به شمار مي رفت و مي شد 
مسئوليت يك خانواده را با خيال راحت به او سپرد، 
ولي امروز مسائلي چون شأن اجتماعي در رابطه 
با شغل مردان مطرح مي شود تا زحمت و تالش 
مرد را تحت الش��عاع قرار ده��د. همين نگاه هاي 
اشتباه سبب شده تا بعضي مشاغل به چشم افراد 
جامعه نيايد در حالي كه بسياري از اقشار جامعه 

روزي شان را از اين شغل ها تأمين مي كنند. 
در چند س��اله اخير، بعضي ارزش ها دستخوش 
تغيير و تحوالت زيادي ش��ده و داشتن شغل نيز 
يكي از اين موارد است. سوق پيدا كردن جامعه به 
سمت ماديات و مادي گرا شدن مردم، باعث شده 
تا ظواهر بي ارزش دنيوي در كانون توجهات قرار 
بگيرد. اگر در قديم، كسب روزي حالل مهم ترين 
ويژگي ش��غل يك مرد به ش��مار مي رفت،  امروز 
داش��تن ش��أن اجتماعي و نگاهي كه ديگران به 
آن ش��غل دارند از اهميت زيادي برخوردار است 
و اگر شغلي در نظر اكثريت مردم، شأنيت نداشته 
باشد، جزو شغل هاي مناسب به حساب نمي آيد. 
اين نگرش و نگاه اشتباه در اين سال ها آسيب هاي 
زيادي به جوان��ان زده و آنها را از نگاهي عميق به 

زندگي دور كرده است. 
  شغل شهدا

چندي پيش كليپي قابل تأمل در فضاي مجازي 
منتشر ش��د كه بسيار هوش��مندانه ما را متوجه 
همين موضوع مهم كرد. در اين كليپ، شخصي 
از پشت دوربين از خانم ها مي پرسد با پسري كه 
شغلي مثل ضايعاتي، فالفل فروشى، بنا و راننده 
وانت داشته باشد، ازدواج مي كنيد يا خير و نكته 
جالب اينجاست كه بيش��تر خانم ها پاسخ هايي 
منفي مي دهند و مي گويند حاضر نيستند با كسي 

كه چنين شغل هايي دارد، ازدواج كنند. 
اي��ن كلي��پ از جايي كه ب��ه آنها گفته مي ش��د 
شهداي گرانقدر دفاع مقدس و مدافع حرم چنين 
شغل هايي داش��ته اند، جالب مي شود و تازه آنجا 
خانم ها متوجه نگاه اشتباه ش��ان مي ش��وند. در 
كليپ گفته مي شود كه شغل شهيد قاضي خاني 
جمع آوري ضايعات، ش��غل ش��هيد ذوالفقاري 
فروش فالفل، شغل ش��هيد رضا حسيني راننده 
وانت و شغل ش��هيد برونس��ي بنايي بوده است. 
گفتن همين نكته كه اين شهداي بزرگ چنين 

شغل هايي داشته اند مثل يك شوك عمل مي كند 
و آنها را به تأمل و تفكر وا مي دارد. 

اين يادآوري ظريف و زيبا با خنده اي تلخ از سوي 
خانم ها مواجه مي شود و تمام آنها با دانستن چنين 
موضوعي اذعان مي كنند كه نظرشان عوض شده و 
ديگر نگاه قبل را ندارند. تمام آنها از فهميدن اينكه 
شخصيت هاي بزرگي مثل ش��هداي كشورمان 
چنين ش��غل هايي داشته اند ش��وكه مي شوند و 
مي گويند كار كردن عار نيست و داشتن شخصيت، 
ايم��ان و آوردن نان حالل مهم ترين مس��ئله در 
زندگي است.  اين كليپ يك كار فرهنگي زيباست 
كه بدون كوچك ترين بي احترامي يا لحن زننده اي 
ما را متوجه موضوعي بس��يار مهم و اساس��ي در 
زندگي مي كند. پس از تماش��اي اي��ن كليپ، ما 
بيش��تر بر آن ش��ديم تا از معيارهاي شهدا براي 
انتخاب شغل و كار كردن بدانيم و ببينيم كار در 
نظر آنها چه ويژگي هايي داشته است. قطعاً توجه 
به سيره شهدا مي تواند نگاه  ما را به خيلي از مسائل 
شخصي و اجتماعي اصالح كند و جلوي بسياري 

از آسيب ها را بگيرد. 

  رسيدن به اوج معرفت
شهيد عبدالحسين  برونسي  از س��رداران شهيد 
خراسان رضوي اس��ت كه روز  ۲۵ اسفند  ۱۳6۳ 
و در حال��ي كه مس��ئوليت فرمانده��ي تيپ  ۱٨ 
جواداالئمه)ع( را بر عهده داشت در عمليات بدر 
و شرق دجله به شهادت رس��يد. شهيد برونسي 
از ش��هداي بزرگ دفاع مقدس به شمار مي رود و 
ايمان، اعتقاد و درستي ايش��ان مثال زدني است. 
زماني كه شهيد برونسي از روستا به شهر مشهد 
مي آيد، چون حرفه اي بلد نبوده در يك ماس��ت 
بندي كارش را شروع مي كند و سپس وارد شغل 
بنايي مي شود. شهيد برونسي با تالش و پول حاللي 
كه از كارش به دست مي آورد، زندگي اش را به مرور 

مى سازد و به اوج معرفت مى رسد. 
ش��هيد هادي  ذوالفقاري جواني پ��ركار و غيرتي 
بود و با همان شغل س��اده اش از خدا مي خواست 
هميشه جيبش پر پول باش��د تا گره از مشكالت 
مردم بگشايد. دوستان و نزديكانش دقيقاً چنين 
شخصيتي را در شهيد هادي ذوالفقاري مي ديدند. 

او ابراهيم هادي را الگوي خود قرار داده بود و دقيقاً 
پا جاي پاي ابراهيم مي گذاشت. هادي صبح ها تا 
عصر در بازار آهن كار مي كرد و عصرها نيز اگر وقت 

داشت با موتور كار مي كرد. 
نظر ش��هيد محمود اخالقي درباره شغلي كه در 
آينده خواهد داشت، ما را به خوبي متوجه اخالقي 
زيستن و نگاه واالي شهدا مي كند. شهيد اخالقي 
در جمع كمت��ر از آرزوهاي ش��غلي اش صحبت 
مي كرد. يك بار كه در بس��كتبال مقام آورده بود، 
يكي از دوستانش به ايشان مي گويد در بسكتبال 
مق��ام آوردي و به م��ا نگفتي، نكن��د مي خواهي 
ورزشكار شوي؟ كه ايشان اين پاسخ زيبا را مي دهد: 
»دوست دارم شغلي داشته باشم كه رضاي خداوند 
در آن باشد و بتوانم دست آدم هاي فقير را بگيرم!« 
رعايت بيت المال و حالل بودن روزي براي شهدا از 
اهميت بسيار بااليي برخوردار بود. آنها در رعايت 
بيت المال نهايت دقت و وس��واس را داشتند و به 
هيچ عنوان اجازه نمي دادند روز ي شان شبهه ناك 
شود. شهيد حاج يونس زنگي آبادي، فرمانده تيپ 

امام حسين)ع( لشكر ۴۱ ثارالل از باغداران شهر 
بود و يكي از روزها مادرش مريض مي ش��ود و از 
كارفرمايش اجازه مي خواهد تا مادرش را نزد دكتر 
ببرد. او قبل از ترك مح��ل كارش به كارفرمايش 
تأكيد مي كند كه بعداً اين چند ساعت را جبران 

خواهم كرد. 
حاج يونس فرداي آن روز زودتر از هميشه در محل 
كارش حاضر مي ش��ود و آن چند ساعت غيبتش 
را جب��ران مي كند. ايش��ان با اينكه مي دانس��ت 
كارفرمايش آن موقع سر كار نيست و چيزي هم به 
او نمي گويد اما برايش مهم بود كه آن چند ساعت را 
جبران كند. شهيد زنگي آبادي با همين رفتارهاي 
خداپسندانه اش توانست بين مردم روستا و شهر 

آبروي زيادي جمع كند و امين آنها شود. 
  کسب روزي حالل

شهيد بسيجي »علي انوش��ه« در ۱٨ سالگي در 
منطقه سومار توس��ط نيروهاي بعثي به شهادت 
رسيد. شهيد انوشه به حالل و حرام بسيار معتقد 
ب��ود و خيلي اين جمل��ه را تكرار مي ك��رد: »نان 
حرام، انس��ان را بداخالق و بدرفت��ار مي كند. اگر 
رزق و روزي، از راه درس��تكاري به دس��ت نيايد، 
حرام است.« پدر شهيد در خاطره اي از فرزندش 
مي گويد: »آن روزها به دليل وض��ع بد مالي، در 
خانه هاي مردم كارگري مي كردم. دوست داشتم 
علي درس بخواند، اما علي فهميده تر از آن بود كه 
اوقات فراغت و تعطيالتش را بيهوده تلف كند. علي 
همراه با من كار مي كرد و دستمزد آن را كه در آن 

زمان خيلي ناچيز بود، به من مي داد.«
شهيد نادر ش��يري در دوران نوجواني در كارگاه 
كاغذس��ازي كار مي كرد و تمام تالش��ش بر اين 
بود تا در كارش ك��م نگذارد و وقتش را  س��ركار 
بيهود تلف كند. شهيد شيري در وصيتنامه اش به 
زيبايي مي نويسد: »اگر بچه خوب تحويل جامعه 
دهي آنقدر ارزش دارد كه نمي شود آن را توصيف 
كرد و به اندازه عالم ارزش دارد. سعادت جامعه به 
تربيت فرزند بستگي دارد، شما با دستي گهواره 
بچه هايتان را ت��كان مي دهيد و با دس��ت ديگر 

سرنوشت جهان بشريت را قلم مي زنيد.«
آوردن نمونه ها و مثال هايي از شغل هاي ساده شهدا 
و اعتقادشان به رزق حالل بسيار است. بسياري از 
شهداي دفاع مقدس و مدافع حرم شغل هايي ساده 
داشتند و معاش خانواده شان را با عرق جبين تأمين 
مي كردند. آنها به خوبي نشان دادند فريفته نشدن 
به ظواهر دنيا در زندگي اهميت زيادي دارد و براي 
مردان رعايت حق الناس و روزي حالل از اهميت 
برخوردار است. ش��هدا با تمام وجود خودشان را 
وقف كارشان مي كردند و جز به نان حالل به چيز 
ديگري فكر نمي كردند. آنها از همين ش��غل هاي 
ساده، خودسازي شان را شروع كردند و پله پله به 
رفيع ترين مرتبه هاي انسانيت كه رضايت الهي را 

نيز در پي داشت، رسيدند. 

شهيد هادي  ذوالفقاري جواني پرکار 
و غيرتي بود و با همان شغل ساده اش 
از خدا مي خواست هميشه جيبش پر 
پول باش�د تا گره از مشكالت مردم 
بگشاید. دوستان و نزدیكانش دقيقًا 
چنين شخصيتي را در شهيد هادي 
ذوالفق�اري مي دیدن�د. او ابراهي�م 
هادي را الگوي خود ق�رار داده بود و 
دقيقاً پا جاي پاي ابراهيم مي گذاشت

با ش�روع جن�گ تحميل�ي احمد 
14س�اله بود و با رفتن�ش به جبهه 
مخالفت مي شد. تالش هاي او براي 
اعزام بي نتيجه ماند تا او دو س�ال 
بعد و در 16سالگي به هر قيمتي بود 
پدرش را براي رفت�ن راضي کرد و 
در نهایت موفق شد به جبهه برود

شهيد برونسي از شهداي بزرگ دفاع 
مقدس به شمار مي رود و ایمان، اعتقاد 
و درس�تي ایش�ان مثال زدني است. 
زماني که شهيد برونسي از روستا به 
شهر مش�هد مي آید، چون حرفه اي 
بلد نبوده در یك ماست بندي کارش 
را شروع مي کند و سپس وارد شغل 
بنایي مي ش�ود. ش�هيد برونسي با 
تالش و پ�ول حاللي ک�ه از کارش به 
دست مي آورد، زندگي اش را به مرور 
می س�ازد و به اوج معرفت می رس�د

شهدايي كه با مشاغل ساده به اوج معرفت رسيدند

   آرمان شریف
با تمرکز و توجه به زندگي و س�يره ش�هدا، نكات جالبي مورد توجه قرار مي گيرد. 
هر شهيدي با توجه به استعداد و مهارتش در جبهه ها نقش آفریني مي کرد. شهيد 
احمد مالیي نيز یكي از شهدایي بود که با وجود س�ن پایينش،  شجاعت و مهارت 
باالیي در نبرد با دشمن داشت و حضورش در مناطق عملياتي بسيار گره گشا بود. 

جدول

راز شهيد احمد مالیي در هدف گيري دقيق چه بود؟

پاسخ جدول شماره 6330

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 6331

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 ي پ ا ر ت و ر د ي هـ  ن ا ب ز 1
 ي ل ب م و  ا م ن  ر ا د ر م 2
 ت ي ا ل  هـ ك ي  ي ي س ي ن ي 3
 ي س د  ن ي ت  س ا ل  م د ن 4
  هـ ا م  ر و ن ا م  خ  هـ ب 5
 ا  ن ا ر  ر ق س  ف د ص  هـ 6
 ر ن  د گ ل  ل  و ل ا د ر ز 7
 ز ا س  ب و ب  ز ي ا  ا ن م 8
 ش ي ا ل ا پ  ر  ر ف س  د ي 9
 ا  م ا ر  م و ت  ل ف ق  ن 10
 ف ك  ت  هـ د ي ر ب  ت ن م  11
 ز ا ب  هـ ر ت  ا ن س  د ا چ 12
 و ب ا ر ي م  ي ب د  ا ر س ا 13
 د و ب ا ن  ن و ر  ي ك و ر ك 14
 هـ ي ل ك  و ي ن ي د ل ا ن و ر 15

 

از باال به پایين
   ۱- حسين آقا ممتحنى نام اصلى اين شاعر فقيد كشورمان است- نام ۲- نور- پل چوبى- نيم ميليون- نهى شاعرانه 

ا ... ُزلَْفًة ِس��يَئْت ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا- به دنيا آوردن- نيا- فرزند شهيد امام حسن مجتبى در كربال از آمدن ۳- َفلََمّ
 ۴- سرش را ببريد تا نرده شود- تن پوش آخرت- كمپانى ۵- خوشا! مرحبا!- نوعى سنگ قيمتى- دروازه بان- همراه 
آشغال 6- عمارت حكومتى- ننر- جزيره زادگاه ناپلئون- قله زاگرس 7- داالنه- كشوری در غرب آفريقا  ٨- شراب- 
يونجه- افسانه- صابون خياطى- عالمت جمع 9- بازاريابى- از اجداد پيامبر ۱0- با گوشة چشم اشاره كردن- حرف 
عصا- درختى خاردار شبيه ترنج- نمك ۱۱- اسم آذری- لقب رئيس قبيله- پايه های استوار زمين- تصديق انگليسي
 ۱۲- ماه هفتم از ماه های روميان- پرسش از مكان- جبران مافات ۱۳- مدرسه عشق- ترديد- دزد- شهری نزديك 
كاشان ۱۴- ذره باردار- پارچه ابريش��مين- پهلوان- پاك و از القاب امام حسين)ع( ۱۵- مادر آذری- سوداگری و 

تجارت گرايى انحصاری

از راست به چپ
  ۱- ميالد با سعادت قطب عالم امكان خاتم النبيين بر مس��لمانان جهان مبارك باد  ۲- سفارش امام على در شيوه 
زندگى-از مواد دوچرخه سواری ۳- سرگرد قديمى- بخيه درشت- ترش و شيرين- صحرايى در مصر ۴- گوسفند 
قربانى- ديدار- صليب ۵- چاشنى ساالد- سرسرا- پرنده ای شكاری از نوع باز-موضوع 6- نام پاسكال، مخترع ماشين 
حساب- كمان- معدن- جرقه آتش 7- زيست بوم- از بيماری های پوستى ٨- قورباغه- مترادف چاق- تيراندازی 
كردن- ناراست- بخار دهان  9- درخت بادام تلخ- كاروان شادی ۱0- جريان آب روان طبيعى- دختر انگليسى- 
شكايت- شهرت نيكو ۱۱- مس��اوی- كمبود آن موجب پوكى استخوان مى ش��ود- حيرت- نت ميانى ۱۲- برف 
آذری- ميان برنامه- به جز ۱۳- سرشماري- رود آرام- بوييدن- منسوب به ارز ۱۴- سرزمين رستم- بندری در كانادا

 ۱۵- اين سخن سردار دل ها حاال به يك شعار ملى و دينى تبديل شده است

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                

10                
11                
12                
13                
14                
15                

 
 

جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط یك بار 
به کار روند.

جدول كلمات متقاطع

   احمد محمدتبریزي
یك خانواده سالم بر پایه رزق حالل بنيادش گذاشته مي شود و باید در هر مرحله زندگي توجه زیادي به کسب روزي کرد. مردان خانواده 
مس�ئوليت تأمين معاش خانه را برعهده دارند و با پشتكار و تالش باید زندگي و آتيه  خانواده شان را بس�ازند. کار کردن و کسب روزي 
حالل در دین و فرهنگ ما اهميت بسيار زیادي دارد و همواره انسان را به کار و تالش تشویق کرده اند. به همين دليل از قدیم االیام پرهيز 
از تنبلي و تن پروري و داشتن شغل و تالش براي کسب روزي در جامعه ایراني بسيار مهم بوده و تأکيد و توجه زیادي به آن شده است. 
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