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سپاس گزاری

ایده های این کتاب اولین بار وقتی پرورش یافتند که مارتی ســلیگمان از 
من دعوت کرد تا در نوشتن مقاله ای درباره »خودمحوری« برای مجله آمریکن 
سایکولوژیست مشارکت داشته باشم. به نظر واضح و غیرقابل انکار می رسید 
که مردم فرصت خودمحوری را غنیمت بشمارند. بااین حال همه آنها با آزادی، 
خودمختاری و خودمحوری میانه خوشــی نشان نمی دادند. این کتاب حاصل 

تالش من برای کاوش و توضیح این »جنبه سیاه« آزادی است.
تفکرات مــن درباره این موضوع عمدتا توســط یک پــروژه تحقیقاتی 
کاربردی )که برای سرمایه گذاری شبکه روان شناسی مثبت و کالج سوارت مور 
حمایت می شد( شــفاف تر شده و توسعه یافت. من این پروژه را با همکاری 
اندرو وارد، جان مونتروسو، دارین لمن، سونجا لیوبومیرسکی و کاترین وایت 
به سرانجام رسانده ام. من صمیمانه از همکاری آنها سپاس گزارم )به خصوص 
وارد که دفترش کنار اتاق من اســت و لذا مجبــور بود در بحث های روزانه 
من حضورداشــته باشد(؛ به خاطر نقشی که در این تحقیق ایفا کردند و برای 
بحث های روشنگرانه بسیاری که در راستای اتمام پروژه باهم داشتیم. بصیرت 
این افراد در تمام کتاب منعکس شــده اســت. من همچنین از سایر همکاران 
مرتبط با پروژه های کاربردی دیگری که در حال اجرا هستند مطالب بسیاری 
آموخته ام. دو کوئن، جین گیل هام، جابین هالبر اســتات، تیم کاســر، ماری 

فرانسیس لوس و کن شلدون از این جمله اند.
در زمان ارائه برخی از ایده هایم در جلســات و کنفرانس ها، از بحث های 
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انجام شــده با افراد بســیاری چون جان هاید، داکر کلتنر، جاناتان اسکولر و 
سوزان شوگرمن بسیار آموخته ام.

جودی دوگین و بت گراس متن اولیه کتاب را که بسیار طوالنی تر بوده و 
جذابیت آن برای خواننده نیز کمتر بود مطالعه کردند. از آنها متشکرم؛ چراکه 
باری از دوش من برداشــتند. ربکا شوارتز، آلیسون دورکین و تد دورکین مرا 
مجبور کردند با این حقیقت روبه رو شوم که بسیاری از موضوعات نوشته شده 
در کتاب بر افراد نسلی غیر از نسل خود من متفاوت جلوه می کند. اگرچه آنها 
با شکل نهایی کتاب به طور کامل موافق نبودند اما به من در تغییر دادن طرز فکر 
و نوشتارم درباره چند موضوع دیگر یاری رساندند. ویراستار من در انتشارات 
اکو ، جولیا سربرینســکی در روبه راه کردن متن اولیه کمک کرد و بخش هایی 
که به اندازه کافی و آن طور که فکر می کردم واضح نیســتند را مشــخص کرد. 
همچنین بیل پاتریک در یاری رساندن من برای بهبود سازمان دهی و متن کتاب 

کار فوق العاده ای انجام داد.
بدون کمک نماینده ام تینا بنت، کتاب به سرانجام نمی رسید. تینا غیر از آنکه 
امور اداری و کارهای کتاب را انجام می داد، در تهیه پیش نویس های متعددی 
که برای انتشــارات می فرســتادم به من کمک کرد و به نوعی در شــکل دهی 
شکل نهایی کتاب به من یاری رساند. واقعا بسیار خوشبخت هستم که چنین 
نماینده ای دارم. فردی که هم باهوش، هم عاقل و هم ویراستاری همراه است. 

تنها تینا بود که شکل خام و نامنسجم افکار مرا تشخیص داد.
درنهایت به بهترین ویراســتار و بهترین دوســتم میرنا شــوارتز نیز یک 
ســپاس گزاری مدیون هســتم. همراهی و موافقت وی بااهمیت بود. وی که 
به طور همزمان شــفیق ترین و مصرترین خواننده کتابــم نیز بود، چندین بار 
پیش نویس های کتاب را خواند و هر بار مشــکالتی جدی که نیازمند اصالح 
بودند را به من گوشــزد کرد. تذکرات وی آن چنان با اشتیاق و عالقه بود که 
من را مجاب می کرد پشت صفحه کلیدم بنشینم و دست به اصالح کتاب بزنم. 
میرنا در تمامی پروژه هایم همین نقش را ایفا کرده اســت و آنچه در بیش از 
ســه دهه آموخته ام این است که در اکثر موارد حق با وی است. گاهی اوقات 

افرادی راضی مثل من واقعا خوش شانس هستند.
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پیش گفتار
پارادوکس انتخاب: نقشه راه

در حدود شــش سال قبل، برای خرید شلوار جین به فروشگاه گپ رفتم. 
من عادت دارم که شــلوارم را تا پاره شدن کامل بپوشم، برای همین از زمان 
آخرین خریدم مدت قابل توجهی سپری شده بود. یک فروشنده جوان و مودب 

به طرف من آمد و پرسید که آیا می تواند کمکی به من بکند یا خیر.
من گفتم: »یک شلوار جین 32-28 می خواهم.«

فروشــنده جواب داد: »می خواهید تنگ باشد، دم پاگشاد باشد، لوله تفنگی 
باشد، گشاد باشد یا خیلی گشاد؟«

من سراسیمه شده بودم. چند لحظه بعد درحالی که مغشوش بودم، چیزی 
مثل این جمله به زبان آوردم: »من فقط هما جین های همیشگی را می خواهم. 
می دانید، همان مدلی که همیشه بوده است.« به نظر منظور مرا نفهمید، اما بعد 
از کمی مشــورت با همکار قدیمی اش توانســت بفهمد که »جین همیشگی« 

کدام جین بوده است و مرا به سمت راست هدایت کرد.
مشکل این بود که بااین همه حق انتخاب موجود در برابر من، هنوز مطمئن 
نبودم که »همیشــگی« توصیف همان جینی است که می خواستم. شاید جین 
تنگ یا تفنگی راحت تر بود. با شرحی که از عقب ماندگی ام از مد روز دادم، به 
سمت فروشنده رفتم و از او تفاوت جین های مختلف را پرسیدم. او تصویری 
را به من نشــان داد که در آن تفاوت برش های مختلف جین ها را نمایش داده 
بود. این کار او طیف انتخاب های من را باریک تر نکرد، لذا تصمیم گرفتم همه 



ب
خا

 انت
س

وک
راد

پا
10

آن شلوارها را امتحان کنم. از هر مدل یک جین زیر بغل خود زدم و وارد اتاق 
پرو شدم. همه جین ها را پوشیده و در آینه خودم را وارسی کردم. از فروشنده 

توضیح بیشتری خواستم.
 اگرچــه تعداد کمی از جین ها مدنظرم بودند، متقاعد شــدم یکی از اینها 
مناسب من هستند و لذا تصمیم گرفتم آن را بررسی کنم؛ اما نتوانستم. درنهایت 
من جین دم پاگشاد را انتخاب کردم زیرا مدل تفنگی این طور به نظر رسید که 

الی پاهای آن زود از بین برود و نیازمند ترمیم شود.
جین هایی که انتخاب کردم خوب از آب درآمدند، اما آن روز این مســئله 
برای من پیش آمد که خرید یک شلوار یک پروژه یک روزه باشد. فروشگاه با 
فراهم کردن این تنوع در انتخاب، بی شــک لطفی در حق مشتریان خود کرده 
بود. بااین حال، با بسط دادن زیاد محدوده انتخاب، مشکل دیگری که نیازمند 
برطرف شدن بود ایجاد کرده بودند. قبل از این، خریداری مثل من می توانست 
به شــلوار جین نه چندان ایده آلی رضایت دهد و حداقل در عرض پنج دقیقه 
خرید خود را انجام دهد. حال این فرایند انتخاب پیچیده تر شده بود، فرایندی 
که من مجبور شدم برای آن زمان، انرژی و مقدار قابل توجهی تردید، اضطراب 

و دلهره به خرج دهم.
خریدن جین یک مسئله پیش پاافتاده است اما پیش زمینه ای وسیع تر را که 
در این کتاب دنبال خواهیم کرد، بیان می کند و این موضوع را پیشنهاد می کند 
که »زمانی که مردم انتخاب ندارند، زندگی تقریبا تحمل ناپذیر می شود«. هرچه 
تعــداد انتخاب های موجود افزایش می یابد کــه در فرهنگ خرید ما این گونه 
شده است، استقالل، کنترل و آزادی به دست آمده از این تنوع قدرتمند و مثبت 
است؛ اما با رشد هر چه بیشــتر انتخاب ها، جنبه های منفی داشتن گزینه های 
متعدد ظاهر می شــوند. هرچه تعداد انتخاب ها بیشتر می شوند، منفی های آنها 
چنان رشد می کنند که ما را زمین گیر می سازند. در این مرحله، انتخاب ها نه تنها 
ما را به آزادی نمی رساند، بلکه ناتوان هم می سازند. شاید حتی بتوان گفت که 

مستبدانه نیز می شوند.
ادعای هیجان انگیزی است، به خصوص بعدازآن مثالی که درباره خرید جین 
گفتم؛ اما موضوع ما محدود به نحوه رفتار ما در انتخاب کاالهای مصرفی نیست.
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 این کتاب درباره انتخاب هایی اســت که مردم در اکثر جنبه های زندگی 
با آنها دست به گریبان هســتند: آموزش، شغل، روابط دوستی، روابط جنسی، 
عشــق، خانواده داری، مالحظات مذهبی. هیچ کس منکر این قضیه نیست که 
انتخاب موجب بهبود کیفیت زندگی می شــود. انتخاب ما را قادر می ســازد 
کــه مقاصد خود را کنترل کرده و ما را به ســمت آنچه دقیقا از یک وضعیت 
خاص انتظار داریم، رهنمون می ســازد. انتخاب برای استقالل ضروری است 
و اســتقالل نیز برای رفاه بنیادین است. افراد سالم می خواهند و نیاز دارند که 

زندگی خود را رهبری کنند.
از ســوی دیگر، این حقیقت که داشتن کمی انتخاب خوب است، به این 
معنی نیست که انتخاب بیشتر بهتر است. همان طور که در ادامه تشریح خواهم 
کرد، داشتن انتخاب بیش ازحد دارای هزینه است. ما به لحاظ فرهنگی، شیفته 
آزادی هســتیم و نیز شــیفته خودرایی و تنوع بوده و تمایلی به نادیده گرفتن 
هیچ کدام از گزینه های خود نداریم؛ اما گرفتن سرسختانه تمامی انتخاب های 
موجود در برابر ما موجب تصمیم های بد، اضطراب، استرس و عدم رضایت 

و حتی افسردگی بالینی خواهد شد.
ســال ها قبل، آیزایا برلین، فیلسوف سیاســی معروف، تفاوت مهمی میان 
»آزادی منفــی« و »آزادی مثبت« قائل شــد. آزادی منفی، »آزادی از« اســت؛ 
آزادی از قیدوبند، آزادی از اینکه توســط دیگران به ما امرونهی شود. آزادی 
مثبت، »آزادی به« اســت؛ در دسترس بودن فرصت اینکه تعیین کننده زندگی 
خود باشــید و آن را مفهومی و قابل توجه ســازید. اغلب اوقات این دو نوع 
آزادی درهم آمیخته می شــوند. چنانچه قیدوبندهایی که مردم می خواهند »از« 
آنها رهایی یابند، به حد کافی محکم باشند، مردم نخواهند توانست »به آزادی 

به« نائل شوند؛ اما این دو نوع آزادی همواره ملزم به آمیختگی هم نیستند.
آمارتیاسن اقتصاددان برنده جایزه نوبل و فیلسوف، نیز طبیعت و اهمیت آزادی 
و استقالل و شرایط بهبود آنها را بررسی کرده است. در کتاب آمارتیا به نام توسعه 
به مثابــه آزادی وی اهمیت انتخاب را از نقش کاربــردی آن در زندگی ما تمیز 
داده اســت. وی پیشــنهاد می کند که به جای داشتن جاه طلبی غیرمنطقی در قبال 
آزادی انتخاب، باید از خود بپرسیم که آیا این جاه طلبی انتخاب موجب پرورش 
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ما می شود یا ما را محروم می سازد؟ ما را به رهایی می رساند یا ما را پایبند می کند؟ 
موجب عزت نفس ما می شود یا اینکه موجب تزلزل ما می شود؟ و اینکه موجب 
قدرتمند شدن ما در مشارکت های اجتماعی می شود یا اینکه ما را از این کار مانع 
می شود؟ آزادی برای عزت نفس، مشارکت اجتماعی، رهایی و پرورش ما ضروری 
است؛ اما تمامی انتخاب ها موجب بیشتر شدن آزادی ما نمی شوند. به طور خاص، 
انتخاب زیاد در میان کاالها و خدمات در برابر آزادی که ارزش بحث دارد، دارای 
سهمی نبوده و یا سهم آن بسیار ناچیز است. درواقع این گستره انتخاب در کاال و 
خدمات، با گرفتن زمان و انرژی که می توانستیم صرف سایر موارد کنیم، موجب 

آسیب آزادی می شود.
باور من این است که بسیاری از آمریکایی های پیشرفته با هرچه بیشتر شدن 
دامنه انتخاب آن ها، کمتر و کمتر احساس رضایت می کنند. این کتاب می خواهد 

دلیل این روند را توضیح دهد و راهکارهایی در قبال این روند ارائه کند.
ایاالت متحده آمریکا با تعهد بر آزادی و اســتقالل تاســیس شده است و 
آزادی انتخاب جزو ارزش های اصلی آن است. بااین حال هدف من این است 
که بگویم ما با برابر گرفتن آزادی با انتخاب به صورت بسیار مستقیم لطفی در 
حق خود نمی کنیم؛ چراکه الزاما با افزایش تعداد گزینه های موجود کمکی به 

افزایش آزادی نکرده ایم.
به جای این، من اعتقاد دارم که بیشترین آزادی ما از طریق یادگیری نحوه 
انتخاب خوب درباره مســائل مهم به دست می آید و همین طور خالی کردن 
شانه های خود از بار نگرانی های بیش ازحد درباره مسائلی که ارزشی ندارند.

در دنباله این سررشته، بخش اول کتاب به نحوه رشد گسترده انتخاب هایی 
که مردم در زندگی روزمره با آنها روبه رو هســتند می پردازد. بخش دوم نحوه 
انتخاب ما را بررسی کرده و نشان می دهد که انتخاب عاقالنه چقدر می تواند 
سخت و طاقت فرسا باشــد. انتخاب خوب، علی الخصوص برای  آنهایی که 
مصمم به گرفتن بهترین تصمیم هســتند دشوار خواهد بود؛ افرادی که من به 
آنها »بیشــینه ساز«  می گویم، یعنی کســانی که به دنبال به حد اعلی رساندن 
انتخاب خود هستند. بخش سوم کتاب درباره چرایی و چگونگی منزجر شدن 
ما بر اثر انتخاب اســت. این بخش از ما می پرسد که آیا افزایش فرصت های 
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انتخاب موجب شادتر شدن مردم می شوند یا نه و این طور نتیجه گیری می کند 
که گاهی اوقات موجب شــادی مردم نمی شــوند. در این بخش چند فرایند 
روانی که علت عدم افزایش شــادی مردم بر اثر افزایش گزینه ها را تشــریح 
می کنند، ارائه می شــود. این فرایندهای روانی عبارت اند از: انطباق، افسوس، 
فرصت های ازدســت رفته، انتظارات افزایش یافته و حس بی کفایتی در مقایسه 
بــا دیگران. در خاتمه این بخش چنین نتیجه گیری می شــود که انتخاب زیاد 
می تواند عامل افســردگی بالینی شــایع در عصر حاضر شود که گریبان گیر 
بیشتر جهان غرب است. در نهایت، در بخش چهارم کتاب توصیه هایی برای 
بهره گیری از جنبه های مثبت و دوری کردن از جنبه های منفی آزادی انتخاب 

ارائه می کنم.
شما در طول کتاب درباره گستره وسیع یافته های پژوهشی روان شناسان، 
اقتصاددانان، پژوهش گران بازار و دانشــمندان عرصــه تصمیم گیری درباره 
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تصمیــم و تصمیم گیری خواهید آموخت. درس هــای مهمی وجود دارند که 
الزم است از این پژوهش ها آموخته شوند؛ برخی مبهم و برخی هم در تناقض 

با عقل سلیم. برای مثال می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
ما اگر برخی قیدهــای زندگی در قبال آزادی انتخاب را به جای مخالفت 

کردن با آنها قبول کنیم، حس بهتری خواهیم داشت.
چنانچــه از بهترین دســت برداریم و به بهتر قناعــت کنیم، حس بهتری 
خواهیم داشت )آیا تابه حال شــنیده اید که خانواده ای بگوید: من صرفا آنچه 

خوب است را برای کودکانم می خواهم؟(
اگــر ما انتظارات خود از نتایج تصمیماتمان را کاهش دهیم، حس بهتری 

خواهیم داشت.
اگر تصمیمات ما برگشت ناپذیر می بودند، حس بهتری می داشتیم.

اگر ما به آنچه اطرافیان ما انجام می دهند کمتر توجه نشــان دهیم، شادتر 
خواهیم بود.

این نتایج در تضاد آشکار با عقل سلیم قرار دارند، در تناقض با این طرز فکر 
که مردم هرچه انتخاب های بیشتری داشته باشند شادتر و بهتر خواهند بود یا اینکه 
راه برای کسب نتایج خوب داشتن استانداردهای بسیار باال است یا اینکه همواره 
بهتر است راهی برای برگشت از تصمیمات گرفته شده داشته باشیم و غیره. آنچه 
می خواهم بگویم این است که عقل سلیم در اشتباه است؛ حداقل وقتی درباره آنچه 

ما را از تصمیمات اتخاذی خود ارضا می کند بحث می کنیم.
همان طــوری که گفتــم ما بــار انتخاب های بیش ازحدی کــه بر برخی 
حوزه های زندگی انسان تاثیر قابل توجهی می گذارند را بررسی خواهیم کرد، 
اما برای جمع آوری مســتندات درباره آنچــه »بار بیش ازحد« می نامم، از کف 
سلسله مراتب نیازهایمان شــروع کرده و باالتر خواهیم رفت. ما کارمان را با 

خرید بیشتر آغاز خواهیم کرد.


