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 ی داستان:خالصه

تا بخش داره. اول از همه  2برای شما  (2021) ندای شجاعت
-راهنمایی برای رسیدن به شجاعت و در آخر مراقبه و مدیتیشنی

هایی مثل برای شجاع بودن. این کتاب برای ما راهنمایی ست
های برداشتن فایدهتا  هامون گرفتهبردن ترسهای از بین روش
کاربردی و  یهاهیتوص های کوچک برامون داره. در ادامهقدم

های واقعی همراه با داستان مهمی برای اینکه شجاع باشیم رو
 انیبو ر یاساده یهاراهکنه. و در آخر زیادی برای شما بیان می

تر شجاع یکم با استفاده از اونا میتونیم ااز م کیکه هر  هکنیم
 .بشیم
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 ؟چه کسانی مفید استبرای 
 

 شون رشد کننخوان توی زندگیمی کسایی که 
 خوان زندگی عاطفی خودشو بهبود بدنافرادی که می 
 انکسایی که عاشق ورزش و معتاد بدنسازی 

  

 آدمایی که ترسو هستن و نیاز به شجاعت بیشتری دارن. •
 تر باشن.خوان حتی شجاعمیکه  یافراد شجاع •
 چطور هاانسان شجاعت ه که بدونهمندکه عالقه یهرکس •

 رو شکل داده. خیتار
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 درباره نویسنده
هاش ای هست که داخل کتابسندهینو نیترپرفروش یدیهال انیرا

از دو  ترشیب نآثار اوکنه. های باستانی و تاریخی رو بررسی میفرهنگ
شده است که آمار کمی نیست. برای مثال دو نسخه فروخته  ونیلیم

با همسر  یدیاست. هال "نفس دشمن"و  "موانع راه" هاشتا از کتاب
 .کنهیم یتگزاس زندگ و در ن،یآست یکیو فرزندانش در نزد
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 چه چیزی برای من وجود دارد؟
شجاع بشید  تونیدشما می چطورو  چیه؟که شجاعت  یاد بگیرید

 .و از قدرت شجاعت استفاده کنید

ی بنا سنگِ  شجاعتهای بزرگه، یعنی ی اصلِی موفقیتشجاعت پایه
تا گرفته  ینظام یهای روزیاز پ برای مثال عظمت است. ساختمان

 ی،نیتا کارآفر ی گرفتهاجتماع یها تیفعال از ،یهنر یها یروزیپ
 .نشیم یداریبا شجاعت خریم ظی چیزهای بزرگ و عهمه

یه که شجاعت  خوشبختانه این اتفاق به این معنی نیست اما
البته قبول دارم که شجاعت فقط متعلق  باشه؛ یافتنیدست ن مهارت

شجاعت منجر به پس یادتون باشه که . به بعضی از آدماست
و این مهارت یه نوع اخالِق عادیه  .شهیم یبزرگ در زندگ اتفاقات

 .یستکه دور از دسترس ما ن

در بخش بعدی ما با استفاده از تاریخ گذشته و با الهام گرفتن از 
انداز و تصویری زیبا و شجاعانه رو برای عصر مدرن امروزی، چشم

کنیم تا با اون آشنا بشین و بعد راهکارهایی رو به شما ایجاد می
 تر باشید.دیم تا شجاعشما ارائه می
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 گرفت که:در این خالصه شما یاد خواهید 
 

  
تونه چیز خوبی خودمون می یچرا فکر کردن به ترس ها •

 .باشه؟
 منطق استفاده از با یونانیمرد دولت یه چطور در تاریخ •

 غلبه کرد. و شبر ترس خودش
دقیقه به  1چه شجاعتی هست که میشه اونو در کمتر از  •

 .دستش آورد
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، همراه با سختی و خطر شجاعت یعنی رویارویی  
 اراده کافی.با 
 هابیشتر وقت، کننیمردم در مورد شجاعت صحبت م ی کهوقت

ی )که در : شجاعت اخالقکننیم میبه دو نوع مختلف تقساون رو 
ی )که همون شجاعت بدنی و کیزیو شجاعت ف درون ماست(

 .جسمیه(

یعنی اینکه شما توانایی این رو داشته  یشجاعت اخالق میگن اونا
اگه این کار باعث  یحت ین،عمل کن تونطبق وجدان خود باشی که

بشه برای شما شایعه پراکنی کنن یا حتی برای شما مشکالت 
نوع  نیاز ا یانمونه انیگوقتی. افشاگران و حقاجتماعی ایجاد کنن

 یاعتقادات درون هب هیاز تک افراد شجاع هستن. چرا که اونا
 .ترسنی، نمتقاداتنتایج اون اعبدون توجه به  حتی ،شونخود
هایی برای این بخش از افراد تونین یکم فکر کنین و نمونهمی

 شجاع پیدا کنین.

ی و فیزیکی رو ببینید، این شجاعت بدنخواید اگه می ،هگید طرف از
افرادی که خیلی زود پاسخ رفتارهای توسط سربازان و  نوع شجاعت

 یبه معنا اونا تفکر و رفتارهای چرا که .بقیه رو میدن دیده میشه
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قرار دادن بدن خود، به  و کالا به خطر انداختن جان و دست و پا 
 .سته، شونخود یآبرو یجا

واقعا  ای. اما آمفیده تفاوت و اخالق یه نیا کنین کهیفکر م دیشا
جواب اینه که معموال تمام ؟ کنینهمین طور هست که شما فکر می

کردن، تحمل خطر، قرار دادن  سکی: رنتایج شجاعت اینا هستن
 کنین؟. حاال چی فکر میخود در خطر

 یاز رو ییارویرو یعنی در واقع : شجاعتهنیا نجایدر ا یدیکل امیپ
 .و خطر یبا سخت لیم

 ونانی یهادر اسطوره ن. اودیادهیشن ونام هرکول ر شما حتما
 یتیشخص ،و چه به صورت تخیلی ی کلمهواقع یباستان، چه به معنا

-می ی، به راحتقدرتمندسخت و  سر یجنگجو یهبرجسته است. 

به دنبال  نوا یعنی کندیم یدر لحظه زندگ نکه او کنیمتصور  تونیم
ه و اصال به فکر عاقبت کنیم یزندگ قهیهر دق یهاو هوس هالذت

ها هم معموال باعث خراب کارهاش نیست. که این نوع شخصیت
 .کاری های زیادی میشن

هرکول با  د،ینی. ببهباش قتیدور از حقتونه ینم زیچ چیهخب  اما
 یه- ینهیبا دو گز ن. اوهانتخاب کرد رو یتحمل سخت لیکمال م

 نیا -برتریپرخطر همراه با  یزندگ یهو ا راحتی بدون خطر ب یزندگ
 هرکول. ه و همه چیز رو پذیرفتهانجام داد وانتخاب شجاعانه ر
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 برتری و قدرت یدر پ ور شخود یو زندگ هرفتیپذ وو مبارزه ر سکیر
 ه.ندوگذر

بیاید داستان هرکول رو بررسی کنیم، البته چون این اتفاق فقط یه 
در  بینیه.افسانه هست انتخاب های هرکول خیلی قابل پیش

 و ساده مرد جوان یهزمان فقط  اونهرکول که در روزگاران قدیم 
اون یکی از جاده ها رو . دیرس ونانی یهاراه در تپه چهار یهبود، به 

برای رفتن انتخاب کرد، البته در هر جاده یه زنی وجود داشت که با 
 .جاده کناری کامال فرق داشت

پر زرق و بود که لباس  ییبایالهه ز زنی که هرکول به اون رسید یه
های یه زندگی اون زن هرکول رو با وعدهبود.  دهیپوش برقی هم

داد  نانیاطم هرکولبه  اون زن. ردکبخش و راحت دعوت آرامش
تجربه  ور تیمحروم ای ی، هرگز درد، سختهدنبال کنو ر ناو هکه اگ

کافیه یکم فکر کنیم که اگه قبول کنه زندگیش یه زندگی نخواهد کرد: 
 .رویایی میشه و دیگه هیچ آرزوی باقی مونده نخواهد داشت

 زن نوعده داد. او ور یمتفاوت اریبس زیچ دیگر زناز طرف دیگه، 
 ن زن وسوسه. اوپوشیدیساده لباس م یلیالهه بود، اما خ یههم 

و به ر یزیکمتر وسوسه انگ اریبس ینبود، و زندگ بندهیفر اکننده ی
ای یزندگ یه، بلکه پیشنهاد اون زندگی با لذت نبودارائه داد.  هرکول
 .سخت یزندگ یهآسان، بلکه  یزندگ یهنه در واقع مبارزه.  بود با
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که  یو خطرات هاتیبا وجود تمام محروم توی پیشنهاد دوم اما
 یزیچیه ها، و وحشت دهایهمه تهد شد،یروبرو م اوناهرکول با 

و راحتی به دست  . بله اون آسودگی: شکوهآوردیهم به دست م
در  یزندگ یبرا ی کهپاداش آورد،آورد ولی لذت به دست مینمی

 .انسان بدست میارهها و سختی ها چالشمقابل 

 
راه  در آخرو  تا بیشتر فکر کنه.کرد  شک یمدت کوتاه یبرا هرکول
 ور نکه نام او یانتخاب کرد، راه ور برتری و بزرگیاما با  سخت

 دیکن دیترد ه که. شما هم ممکنه استها زنده نگه داشتسال یبرا
به این سوال فکر  ؟یا نه دیکنیانتخاب م وانتخاب هرکول ر ایاما آ

 کنید تا بتونین بیشتر خودتون رو بشناسید.
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های ترس هب ه کهبه شما کمک کن نهتومنطق می
 .نغلبه کنی تونخود
تا حاال بهش فکر  ؟دارهنگه میاز شجاعت باز  ها روما  یزیچه چ

کالم،  یه؟ در زاره ما شجاع بشیمنمی ی هست کهزیچه چ کردین؟
. بله درست باستان ونانیدر  "فوبوس"ی یعنی کلمه ترس است،

. ترس خوندید برای رسیدن به شجاعت باید از ترس گذر کنیم
و این ترس همون چیزیه که در مرحله اول باید در  ه،دشمن شجاعت

 .موردش بیشتر بدونیم

ورم این نیست ظها رو شناسایی کنیم. مناز طرف دیگه ما باید ترس
خوام بگم قرار نیست بلکه می شن،ها در ذهن ما ثبت نمیکه ترس

که ما از همون کودکی شجاع بار بیایم. پس اینو به ذهن داشته 
 باشین.

افراد شجاع هم  یحتزیاد موضوع رو بزرگ جلوه ندین چرا که 
 کنهیمو متفاوت  زیمتما رو اوناکه  یزیچ اما .کننیاحساس ترس م

جواب  یبرا ؟چگونه و چطور. اما کننیعبور م اون ترسکه از ه نیا
باستان  ونانیبه ه گیبار د یه بدینسوال، اجازه  نیبه ا دادن
 .میبپرداز
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 ه کهبه شما کمک کن تونهیاست: منطق م نیا نجایدر ا یدیکل امیپ
 .ینغلبه کن تونخود یهاترس هب

 مرد در تمامدولت ترینو معروف نیاحتماالا مشهورتر کلسیپر
و متنوع  یطوالن زندگی در طول دوران که بود. ونانی خیتار دوران

به او واگذار  وشهر ر یروهاین یرهبر ی، در مواقعشخود یاسیس
 .کردندیم

 یهو، مردانی که تحت رهبری پریکلس بودنموارد،  نیاز ا یکی در
حمله و تهاجم و  دینه تهد ؟چی بود لیدلاما وحشت زده شدند. 

 بودند. دهیوفان ترساز ط کلسیسربازان پر بلکه ،نه کم شدن منابع

 
و  خراشآسمان  نی؟ اتونه داشته باشهمی ییطوفان چه معنا نیا

مشکوک  تحت فرمان پریکلس بود؟ مردان یرعد و برق به چه معن



 

13 
 

کردن این اونا فکر میاست،  ینشانه بد یطوفان یبودند که هوا
، او نه کلسی. اما پرترسیدننشانه وحتشناک است و از اون می

برای اینکه این اتفاق رو حل کنه و شدت ترس  کلسی. پرترسیدنمی
گرفت و  وبزرگ ر سنگجمع کرد، دو  ور شافراد خود رو کمتر کنه

، شد رعد و برق این اتفاق باعث چیزی مثل. دیبه هم کوب ور اونا
 .بلندی صدا کردند یترک خورده با صدا یهاسنگ

نداشت،  ورعد و برق ر قیدق حیتوض یالزم برا یدانش علم کلسیپر
صورت  نیبه هم و در مورد عادی بودن رعد و برقر شاما نظر خود

سنگ به هم  2و بعد سربازان فهمیدند که همین طور که کرد.  انیب
برخورد کردند و صدایی دادند، ابر ها هم با برخورد به یکدیگر صدا 

تند توانسینم سربازان ای؟ آدادند و اتفاق خیلی ترسناکی رخ نداد
 ؟هوجود ندار دنیترس یبرا یزیچ که نندیبب

ی احساس ترس م ی. وقتستساده گیریمیاد می نجایدر ا ی کهدرس
 وقتی. دیکن یبررس ور تونخود یهاترس کلسیپر مثل دیبا د،یکن

و  یذهن منطق یهدر معرض نور روشن یه تاریکی ترسناک  که 
 .شنیکمتر ترسناک م دهایاز تهد خیلی ،گیرهیقرار م یاستدالل

از آنچه  ترشیب وشما ر توننینشده م یبررس و تهدیدهای هاترس
 کهه نیا حل در اینجاراهنن. وبترس که در واقعیت ترسناک هستن،

ها از ترس بعضی. ینکن هیتجزو و آنها ر ینکشف کن وآنها ر شما
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ها به از ترس هگید بعضی. اما واقعی و قابل قبول باشن هممکن
 .معنای واقعی تهدید کننده نیستند و فقط جلوه بزرگی برای ما دارن

 

 

 ور اونا ن بلکهنادیده نگیری ور تونهای خودترس
 .نتعریف کنی

وقتی . کنهیم و بیشتر دیتشدو ر یه ترس، در اصل ترسبودن  مبهم
های اونا رو بررسی تونیم محدودیتچیزها دقیق هستند ما می

یه  دیتونیم یوقت ،اندازه یه ترس رو ببینیدتونید وقتی می. کنیم
ید که بگ دیتونیم اون وقت ،درک کلی از اون ترس داشته باشین

و  شناخته نشدهمبهم،  یزیچ ی یه. اما وقتهچقدر بزرگ اون ترس
 .ترهسخت خیلی اونو مهار  دیتهد ی کردنابینشده است، ارز فیتعر

و و خطرات ر دهایدته ،ترس ریتأث تحتجالبه بدونید که ذهن ما 
، دهتهدید رو بزرگ جلوه می برای مثال .کنهیبزرگ م برای خودش

حل . اما راهکنهکال قضیه رو اشتباه تعبیر می، و کنهما رو گمراه می
 دیبرعکس، بابلکه . ینفکر نکن تونخود یهاکه به ترس ستین نیا

 فیتعر ور اونا تونیدیکه م یهتنها راه نی: اینفکر کن اونادر مورد 
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 اونا یواقع اسیو مق یبزرگ بسنجید تا بتونید به ور بعد اونا ،ینکن
 .ینببر یپ

 
نن وترسیم وکه شما ر ییزهایاز چ ور توننگاه خود ،به عبارت دیگه

 زتریآم دیتهد یحت اوناکه  شهیفقط باعث م نیا چرا که .برنگردونین
نگاه  تونخود یهابه ترس انقدر درستش اینه که به نظر برسن.

مشخص  ور اونا یاندازه واقع بعد و اونا مشخص بشنتا  ینکن
 .ینکن

 دهیناد ور دتونخو یاست: ترس ها نیا نجایدر ا یدیکل امیپ
 .ینکن فیتعر ور اونا ین، بلکهرینگ
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 وترس ر جادیبه نام ا یندیفرآ ن،یو کارآفر سندهینو س،یفر میت
در  واست که ما ر ییهاترس انیو ب یکه شامل بررس هکنیم هیتوص
ترسونن تا کارای شجاعانه و بزرگ نکنیم و در همون می یزندگ

خیلی بیشتر از  و در واقع خوبه یدهیا یه نی. احاشیه امن بمونیم
جالب اینجاست که  .اونچه که فکر شو بکنین در تاریخ وجود داشته

 گیره.مورد استفاده قرار می هاد از سالعاین ایده هنوز هم ب

و روم  ونانیکه در دوران  ی بودنلسوفانیاز ف یگروه ون،یرواق
کردن که خیلی زیاد اونا چیزی رو تمرین میباستان فعال بودن، 

 سندهیو نو لسوفی. سنکا، فمشابه همین ایده آقای فریس هست
 ور تکنیک آن اسم کرد کهمی هیتوص ور یزیچ ،یروم یرواق

premeditatio malorum نامیدمیشرور  یشیاندشیپ ای. 

 ادیشامل به  تکنیک در اصل نی، ااین تکنیک مثل ایجاد ترس بود
 جادیشما ا یبرا هتونیاحتماالا م یکه زندگ بود ییهایآوردن بدبخت

ها، شما ترس نیبا ا ییآشنا فایده این تکنیک این بود که با. هکن
 می. سنکا فکر دینیکاهش م خودترساندن  یها را براآن ییتوانا
 بیبدتر آس ی ضرباتاز همه دیستیآماده ن اون یکه برا یاضربهکرد 

 نهتویفقط م ینکنیم ینیبشیکه پ یا: ضربهگفته. اون میزنیم
 .هداشته باش یادیصدمات ز
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 دیجمله که "فرض کن نیو مرتباا با ا دیفهمو ر نیا ،راکفلر ید جان
داد و این این تمرین را انجام میرفتند؟"  نیاز ب ینفت هایمیدان

به وکار نفت داشت و در اصل راکفلر کسب .کردجمله رو بررسی می
کسب  یامپراتور یهاهیپا هاگ" خواست بگه کهه اون میگیعبارت د

نوع تفکر خود  نیراکفلر با ا "کرد؟ دیچه خواه ،هزین فرو بروو کارت
بازار در  ترس و وحشتو چابک نگه داشت و در طول  اریرا هوش

 .افتیدست  یادینوزدهم به ثروت ز قرن

 
و  مراقبه در اصل ،ها چیه؟دونین فواید این نوع تکنیکحاال می

 تونهادر مورد ترس انجام دادن تکنیکی که راکفلر انجام داد،
به  هاما ممکن ،ستین اردریلیم یه آدمشما به  لیتبد یبرا ینیتضم

و در  ینها دست بردارترس نیا یینماتا از بزرگ هشما کمک کن
 .ینداشته باش اونامقابله با  یبرا یشتریب ی، آمادگاوناصورت بروز 
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 .ردهای کوچک آغاز کبا قدم انتوشجاعت رو می

بیشتر  ،کشیممون به تصویر میکارای شجاعانه رو توی ذهن یوقت
 ییجنگجو مثل م،یکنیتصور م و، بزرگ و باشکوه رتنهاحرکات  وقتا

 میدرستکار که از تعظ یشهروند ای دود،یم یوحشتناک یکه در غوغا
 .کندیم یدر برابر ظالم خوددار

اوقات  ی. گاهآره قبول داریم، گاهی شجاعت به همین شکل زیباست
شجاعت  بیشتر وقتا. شهی. اما نه همهستو باشکوه  بایواقعاا ز

 ست.ه تریتر و عادی، سادهترشامل مراحل کوچک

 ییزهایچ هابرتریکرد یکه فکر م نکته رو از ارسطو یاد بگیریناین 
در . شون میاریمتبه دس و خیلی راحت هستند که ما روز به روز

ها باید مدتی صورتی که معموال ما برای به دست آوردن برتری
ما با انجام دادن کارهای روزانه و کوچک  عالوه بر این. تالش کنیم

با اقدامات و افکار بزرگ  ستیالزم ن اما در کل .هم شجاع میشیم
کوچک شروع  چیزای از دینتویم برای اول کار شروع کنین؛ بلکه

 .ینکن

 یتواند با قدم ها یاست: شجاعت م نیا نجایدر ا یدیکل امیپ
 کوچک شروع شود.
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ها در رشته به برداشتن اولین قدم نگلیتیکه فلورانس نا یهنگام
نجیب  یهبه عنوان  چرا که .زده شدخیلی وحشتپرستاری فکر کرد 

باید با چیزهایی مثل او  یدر قرن نوزدهم، زندگ یسیانگل یزاده
پرستار شد اما در صورتی که رفتار های شایسته و احترام محدود می

در نظر گرفته  زاده هستی که نجیباز زن ترنییشدن در درجه پا
 شد.یم

 یدر حوزه کار هقصد دار نکهیبا گفتن ا این آدم باهوش ن،یبنابرا
 ای شبه خود ن، شروع نکرد. اوهکن جادیا یانقالب شخود

زنان  نیترشدهنیاز تحس یکیبه  لیاش قول نداد که تبدخانواده
شروع کرد و متعهد  ور یکار کوچک ن. در عوض، اوبشه ایتانیبر خیتار

 .هکار کن مارستانیتابستان در ب یهشد که 

گام  هموناز  دستاوردهای بزرگ دیگه این انسان باهوشهمه  و
. همانطور اومدشجاعانه به وجود  بسیار، اما و اقدام ساده کوچک

اصرار  یبرا که داری را یهرگز فرصت»نوشت:  نگلیتیکه خود نا
هرچند کوچک، از  ،کردن و اولین اقدامات عملی خودشروع  یواسه

 اطیبا احت هتونیت مشجاعبه این درک برسید که «. دست نده
 .شه و بزرگ جسورانه انیدر پا هاگر ی، حتبشهشروع 

ی قبلی، دقت کنین که نباید وقت خودتون رو البته عالوه بر نکته
 سونی. توماس ادبرای شروع خرج چیزای اضافه و غیر مهم بکنین
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برای چیزای کوچک، مدت نست که ودیتر از آن مکوتاه ور یزندگ
شاید ادیسون و نایتینگل . ناراحت بشه یا غصه بخورهای رو طوالنی

در وهله اول خیلی با هم تناقض داشته باشن ولی مشکلی نداره 
 فکر بودن.شیم که به نوعی هماگه بیشتر به اونا فکر کنیم متوجه می

 
هستند،  یشروع، اقدامات کوچک یاقدامات شجاعانه شما براه اگ

، ها نتیجه بخش باشنداین قدم نکهیا ی. اما برادینگران نباش
 .هستند یمهماهداف  در جهت یکوچک یهاکه قدم بشیدمطمئن 

بگه یه تابستان ممکن بود  نگلیتینا برای مثال به این فکر کنید که
ای نیست ولی همین قدم کار کردن که اقدام بزرگ یا جسورانه

 .کوچک در راستای هدف بزرگش بود
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که در حال  یکار دیمطمئن شواما  د،یکوچک شروع کن ازپس: 
 تواند بزرگ باشد.یم یروز دیشروع آن هست

 

 

کار شجاعانه و شروع مسیر  هیدادن انجام 
 .هکمتر از یک دقیقه طول بکش هممکن شجاعت

 ریدستگ ،ایدر آتالنتا جورج ،وریجون نگیلوتر ک نی، مارت1960اکتبر  در
کرد در  یبود که سع پوستاهیمرد س یه؟ ن چی بودشد. جرم او

 .هبزرگ شهر غذا بخور یهااز فروشگاه یکیدر  یرستوران

که  وقتی نینفرت داشتند، بنابرا نگیاز ک ی کهمقامات جنوب ،حاال
 اونااستفاده کردند.  شوناز فرصت خود اونادر بازداشت بود،  ناو
بازداشت کردند  ایهگیبه اتهامات د ور نرد کردند، او ور کینگ قهیوث

 کیقرار بود در  نگیفرستادند: در آنجا، ک یالتیزندان ابه و ر نو او
 .بشهمحکوم  ،ماه هاربه چ یارهیباند زنج

، با دو نامزد هشوهرش کتک بخور نکهیاز ترس ا نگیاسکات ک کورتا
تماس گرفت تا  کسونین چاردیو ر یجان اف کند ،یجمهور استیر
انتخاب خیلی سخت بود  یه نیتونند کمک کنند. ایم اونا ایآ ینهبب
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پرسید چرا؟ چون هر دو نفر اونا نیاز داشتند رای آدمای جنوب می
رو به سمت خودشون جذب کنن اما با این کار قضیه هویتی و سیاه 

شد و برای اون دو نفر پوستی و سفید پوستی وسط کشیده می
گناه در خطر کرد و از طرف دیگه جون یه انسان بیمشکل ایجاد می

 ؟ر شما اونا این عمل شجاعانه رو انجام دادنظبه نبود، 

یه کار شجاعانه و شروع مسیر است: انجام  نیا نجایدر ا یدیکل امیپ
 .هکش یطول م قهیدق کیکمتر از  شجاعت

نظارت داشت.  به اطالعات کینگدوست بود  نگیبا ک کسونین ،حاال
 نداشت. اما او نگیمداخله و کمک به ک یبرا یلیدال در اصلاو 

 نکرد. وکار ر نیا

با  ی. ابتدا کنداومد کینگبود که به کمک  یکند نیعوض ا در
تماس  نگیتماس گرفت و سپس با همسر ک ایفرماندار جورج

 یخواست تا با قاض یگرفت. در همان زمان، او از برادرش رابرت کند
تحت فشار قرار  نگیک یآزاد یبرا ور نو او ردیدر آالباما تماس بگ

 .بده

بلکه او به طور  ،کینگ آزاد شدباالخره آزاد شد. نه تنها  نگیک و
داشت در کنار  ازیکه به آن ن یدر زمان یگسترده اعالم کرد که کند

تونه شخص خوبی برای رای دادن باشه. پس او می او بوده است
 استیدر انتخابات ر ی. در ماه بعد، کندو اینجوری تبلیغ کندی رو کرد
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 روزیمهم پ التیدر دو ا یرا 35000 ایدرصد  میبا کمتر از ن یجمهور
 شد.

 
انتخابات  توی یکند یروزیاقدام ساده اما شجاعانه باعث پ چند

 یرها کرد، کند ازشین وقتدر  ور نگیک ،کسونیکه ن یشد. در حال
که در نهایت باعث سربلندی کرد و کار درست را انجام داد  سکیر

 .همین زیبایی اون شد، به

انجام  وکوتاه ر یتلفن یتماس ها نیتوانست همیم هم کسونین
این موضوع کمی  اما .بده و بجای کندی پیروز رای گیری بشه

پیچیده بود و باعث شد نیکسون وقت و فرصت عالی رو به کندی 
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داد تا شجاعت  یفرصت عال شخود بیبه رق در اصل اون و .بده
 .بدهنشان  ور شخود

از وقت شما  هیثان 30اوقات شجاع بودن ممکن است فقط  یگاه
داشته  ازین قهیدو دق ای کیاوقات ممکن است به  ی. گاههریرا بگ
ارسال  یکه برا ستیمدت زمان ؛ که در اصل این چند دقیقهباشد

شه استفاده چند کلمه میگفتن  ای یتماس تلفن یبرقرار ل،یمیا کی
 کرد.

 

 

به نفع دیگران به کار قهرمانی شجاعتی است که 
 .رهمی
 و اون هم وزیر بود: میشناس یرا م نگیلوتر ک نیما نام مارت همه
است.  ستمیبرجسته قرن ب یاز چهره ها یکی یمبارز حقوق مدن هم

-شنیدیم و اون رو میرا  نسونیلو یاما چند نفر از ما نام استنل

 .چند نفر از کل مااحتماال فقط  ؟شناسیم

شناسیمش در اصل دلیل چرا که لوینسون که ما نمی آوره. خجالت
 یبرا یسخنران یتعداد نسونیلو یاستنل معروفیت کینگ بوده.
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 یجمع آور یهانیاز کمپ یتعداد نی. او همچنهکرد هیته نگیک
 یدیکل تیشخصیه . او هکرد یسازمانده ور نگیک یمال یهاکمک

بود که در  معروفیتو  تیبه موفق یابیدست یبرا نگیک در کمک به
 سر راه او قرار گرفت. تینها

-خالف نسونیلو نکهیبر ا یمبن ییادعاها یاف ک یکه ج یزمان اما

کنید لوینسون رو آماده کرد و به کینگ ارائه داد فکر می، هایی داره
نبود که انتظار  یزیبود؟ خب، آن چ یچ نسونی. پاسخ لوچیکار کرد

 نگینکرد. او از ک یگناهیب ینکرد و ادعا یاعتراض ن. اودیداشت
. نه. او در بدهقرار  تیدر اولو ور ی خودشوننخواست که دوست

 حیترج بودن رو سر و صدا یو ب یقهرمانانه، از خودگذشتگ یاقدام
به اطراف آن  دنیبا چسب نکهی، نه اترجیح داد او رو ترک کنه و داد

 .هرا خدشه دار کن

است که به نفع  یشجاعت ،یاست: قهرمان نیا نجایدر ا یدیکل امیپ
 شود. یاستفاده م گرانید

و هم از  هدف خودششهامت را داشت که هم از  نیا نسونیلو
که حضور  نستودیم چون، شهدور  در آنجا داشتکه  یتیشخص

تا  همنتظر باش نکهیا یبه جا پس .هشیم هاآن تیمانع موفق ناو
 شابتدا اقدام کرد و خود خودش او ،هریدردناک بگ یمیتصم نگیک
 جدا کرد. نگیک یحقوق مدن نیاز کمپ ور
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طلبه اما در اصل شجاعتی نیست که بقیه همه کار شجاعت می نیا
گی متوجه کار شما بشن و از همون روز اول شما رو تمجید و 

ساده بود: شجاعت  یه قهرمانی یقهرمان نی. اتشویق کنن
 .افتاد اتفاق گرانیکه به خاطر د سخاوتمندانه

. همه ما یمیت یِ باز یه یعنی. گرانید یبرا یفداکار یعنی یقهرمان
ورم همون انسان ظ؛ منمیآور یم ادیجهان را به  یجردن ها کلیما

ی خاص از این ای هست که توی یه دورهالعادههای معروف و فوق
 .روزگار طوالنی برای خودشون و بقیه آدمای معروف و عجیبی بودن

ه،  وجود دار هم تیکارترا لیب یه شهیجردن، هم کلیهر ما یبرا اما
 نیبولز را به اول کاگوی، که شهست جردن کلیما تانیکاپورم ظمن

 متوجه شدین؟. خود رساند. یاپیپ یسه قهرمان

 یهایمیهم ت و ،کنهیبهتر م ش روخود میکه تیه کس قهرمان
نشان  یبه معنا هممکن کار نی. اکنهمی هترتر و بیقو ور شخود

در مواجهه با  و مقاومت از استقامت قوی و پایداریحس  یهدادن 
الهام  یبه معنا هم هست که ممکن ای. هباش اتفاقات بد و سخت

 .هکلمات شما باش ای هابا مثال گرانیبه د و امید دادن دنیبخش

 ی اصلیهدور شدن از خواست یبه معنا هممکن هم اوقات یگاه و
 ی، همانطور که استنلهبزرگتر باش خواسته و خیریه  یشما برا
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 یشجاعت از خودگذشتگ ی. وقتبدهمجبور بود انجام  نسونیلو
 .مینامیم یباشد، آن را قهرمان

 
البته االن شما یه اطالعاتی هم از تاریخ دارین دیگه. مثال داستان 
زندگی لوینسون به شما اطالعات جالب و داستانی زیبا رو یاد داد 

 تونین توی زندگی خودتون ازش استفاده کنین. موفق باشین.تا ب
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 خالصه نهایی:
 

 پیام اصلی این کتاب:

 یسخت یتحمل داوطلبانه یعنی شجاعتدونید شجاعت چیه؟ می
یه دستاورد رفاه خود به خاطر  ای شتیو به خطر انداختن آبرو، مع

تجربه  وکه هرگز ترس ر ستیمعنا ن اتفاق به این نی. ابزرگ تر
: دیکن شتیریمدو ر ترس دیتونیکه م یهمعن نیاما به ا ،کنینینم
همان طور که  ایبا استفاده از منطق،  کلس،یمثال، مانند پر یبرا

 .دیکن فیتصور و تعر ور تونخود یهاکرد، ترس هیصسنکا تو

 یبه دست ما م خیتار یکه در کتاب ها یاعمال شجاعانه ا چه اگر
به  نطوریا شهیشجاعت هم اما ،باشکوه هسترسه بیشترش خیلی 

و باید  .ستین شکوه و اقتدار خاصی ، قطعاا در ابتدارسهینظر نم
درست  ریگام کوچک در مس یهاوقات،  یگاه ر داشته باشین کهظدر ن
 .یچند تماس تلفن ای ل،یمیا کی ایاست،  یکاف

 یبرا یوقت ،انجام شه گرانیشجاعت به خاطر د یوقت ت،ینها در
، قدرتمند کمیابآن عنوان  د،یکنیم یفداکار گرانیو رفاه د یزندگ
 .«یقهرمان»: دیآوریبه دست م ور یمیو قد
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 :یعمل هیتوص
 .دیآماده باش ابانیدر ب یسرگردان یبرا

-یم یکه در آن زندگ یتوسط جوامع شهیو زنان شجاع هم مردان
داشت  ور نی. سقراط شجاعت ارندیگیکنند مورد استقبال قرار نم

 نیاما به خاطر ا ه،پا بگذار ریباستان را ز ونانی یکه اعتقادات اخالق
اپکتتوس هم  لسوفیشد. ف دیکار به مرگ محکوم شد. سنکا تبع

که جسورانه و صادقانه صحبت  یافراد ،بود. افراد شجاع نطوریهم
کنند، یم یعصبان ور شونمقامات زمان خود معموالکنند، یم

که همه از شجاعت شما استقبال کنند.  دیداشته باشانتظار ن نیبنابرا
 ه. ممکنی کارحداقل نه در ابتدا د،ینباش نیو تحس زیمنتظر جوا

در  بشیدمجبور ه : ممکندیتحمل کن ور ییتنها بشیدابتدا مجبور 
 .دیبزن قدم ابانیب

 


