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مقــدمه

مجموعه  72جلدی رســم خوبان که درهر جلد آن به یک موضوع از ســبک
زندگی و رسم و سیرة شــهیدان دفاع مقدس در قالب خاطره پرداخته شده بود
مورد استقبال قرار گرفت .رهبر معظم انقالب اسالمی ،بارها به برجسته کردن و
طرح زندگی و رفتار شــهیدان دفاع مقدس به صورتی که الگوسازی شود ،تأکید
نمودهاند و برخی عناوین مجموعه  72جلدی رســم خوبان نیز در بیان معظمله
آمده است:
«ما این همه جوان خوب [شهید] داریم؛ اینها را یکی یکی دربیاورند ،بگذارند
جلوی جوان نســل حاضر؛ غیرت او را ،همت او را ،صداقت او را ،سالمت او
را ،فداکاریهای او را ،بینش واالی او را ،رفتار نیک او را با مردم ،با همنوعان
با پدر و مادر ،با خانواده ،با دوستان ،بگذارند جلوی چشم جوان نسل امروز،
خود این آموزنده است».بیانات در دیدار جمعی از معلمان سراسر کشور1391/12/13 ،
بــا توجه به فراوانی عناوین ( 72عنوان) از موضوعات احصا شــده توســط این
مؤسسه ،تصمیم گرفته شد که دســتهبندی جدیدی انجام شود تا تعداد جلدها
کاهش یابد .در مجموعة جدیدی که آماده و تقدیم شــده است ،چند کار اساسی
توجهی نســبت به مجموعه  72جلدی رســم
انجام گرفته و لذا تفاوتهای قابل ّ
خوبان دارد:

 -1برخی خاطرهها تکراری بودند یعنی در چند موضوع ذکر شــده بود که حذف
شدند.
 -2خاطرههای ضعیف از لحاظ متن و تناسب با موضوع ،حذف شدند.
 -3خاطرههای غیرمرتبط با موضوع ،حذف شدند.
 -4خاطرههای جدید و متناسبتر با موضوع ،اضافه گردید.
 -5ویراستاری مجدد انجام گرفت و سعی شد تا اغالط و اشکاالت ،مرتفع گردد.
 -6اســکلتبندی جدیدی برای ســاختار کتابها به عمل آمد و موضوعهای
مرتبــط در یک گروه مرتب شــدند .به عنوان مثال؛ رفتار بــا والدین ،رفتار با
همسر ،رفتار با فرزندان در یک عنوان «در حریم خانواده» ولی در سرفصلهای
متمایز تنظیم و ارائه شــده است .براین اساس  72موضوع رسم خوبان در 14
جلد تقدیم میگردد.
 -7بعضی از خاطرهها ،در موضوعات مختلف جابجا شدند تا در آنجا که تناسب
بیشتری دارد ،ارائه شود.
امیدواریــم این تغییــرات و اصالحات ،موجب تســهیل مطالعــه کنندگان در
دسترســی به مطالب و امکان استفاده از مجموعه را با توجه به کاهش تعداد آنها،
فراهمآورد .انشاءاهلل.
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