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مسلط بر فکر و رفتار مردم را درک کرده  ی. او الگوهانندیبینم گرانیکه د ندیبیم یزیچ نگردیم خیشناس به تارجامعه کی یوقت

 .کندیو استخراج م

مسلط بر  یرفتار یالگوها ران،یپانصد ساله ا خیتار یگذرا انیاست که ضمن ب یارزشمند اریکتاب بس یشکُ نخبه یشناس جامعه

نخبگان دلسوز در که  انددادهیکه نسل در نسل منتقل شده و  اجازه نم ییاستخراج کرده است. الگوها ییبایرا به ز انیرانیرفتار ا

 .ندیمرز و بوم، هموار نما نیا یتوسعه را برا ریجامعه دست به اصالح زده و مس

 رانیسه نفر از نخست وز ،یحکومت پهلو انیاز زمان مغول تا پا رانیا خیتار حیکتاب، پس از تشر نیزبردست ا سندهینو یلقرضا یعل

خدمت به وطن را داشتند مثال زده  یدلسوزانه و وطن پرستانه( عمل کرده و دغدغه یعنی) گرانیمتفاوت از د یاوهیرا که به ش رانیا

 یکوتاه بوده و چگونه بافت فکر اریسه نفر بس نیا یریوزچرا دوران نخستکه  دهدیم حیآنها به کشور، توض خدمات حیو ضمن تشر

و  ریرکبیخان ام یتق رزایابوالقاسم قائم مقام، م رزایسه نفر عبارتند از م نیشد. ا رانیا خیسه نخبه در تار نیا یمردم باعث سرنگون

 دکتر محمد مصدق.

به  یمنافع شخص حیفرسا، ترجبه کار سخت و طاقت لیعدم تما ،یمانند عدم وجود عرق وطن پرست ییهایژگیو ،یبررس نیدر ا او

 خیتحوالت، عدم شناخت از تار نیعدم شناخت از تحوالت جهان و علل ا ،یبه دالل اریبس یعالقه ،ییگرابه مصرف لیتما ،یمنافع مل

دست را به عنوان  نیاز ا یغلط و موارد یاوهیبه ش یاسالم میآموزش مفاه دن،یشیبه اند لیعدم تما ،یالهیقب یبه زندگ لیتما ،یمل

وجود داشته و با قرار گرفتن  انیرانیبرجسته در رفتار ا اریبس یاوهیها به شدوران یذکر کرده است که بصورت مشترک در تمام یعلل

 .انددادهینم رانیرا به مردم ا وسعهرشد و ت یغرب، اجازه یدر کنار قدرت استعمار

مشترک و موثق ذکر  یهافوق، آنقدر مصداق یرفتار یالگوها ی. اما در طول کتاب، برادیمخالفت کن سندهیابتدا با نظرات نو دیشا

شد. قسمت  دیخواه اتیواقع نیا رشیمجبور به پذ ار،یو با اندوه بس دینیبیمخالفت نم یبرا ییواقعاً جا گریکه د کندیکرده و تکرار م

 یبه روشن زین رانیدر رفتار امروز مردم و جامعه ا توانیالگوها را م نیاز ا یاریکه بس دیشویاست که متوجه م نیتر ماجرا ادردناک

 مشاهده و درک کرد.

 کتاب را مطالعه کند. نیبار ا کی رانیدر جامعه ا یکنم که هر جنبنده ا یم شنهادیپ

 است.  دهیکش ریرا به تصو یرفتار یالگوها نیاز ا یاریبس یمحتوا ،ییبایبه ز زین رانیا خانه میتی یینمایس لمیف


