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چکیده کتاب
ویلیــام گلســر در ایــن کتــاب بــا نشــان دادن راههــای رهایــی از تهدیدهــای بیرونــی و گامهــای منتهــی بــه آزادی درونــی،
بــه مــا میگویــد کــه ایــن مســیر بــه طــور عجیبــی ســاده اســت .گام نهــادن در ایــن راه شــهامت و اعتمــاد میخواهــد تــا
بتوانیــم شــیوۀ تفکرمــان را تغییــر دهیــم .گلســر در ایــن کتــاب بــه روشــنی و بــا بیــان مثالهــای عینــی از شــرایط زندگــی
روزانــه انســانها میگویــد و در دل آن آمــوزه اصلــی تئــوری انتخــاب را توضیــح میدهــد:
در هــر شــرایطی ،چــه خــوب و چــه بــد ،رفتارمــان را خودمــان انتخــاب میکنیــم.
اتفاقــات بــد و ناگــوار و بعضــا فاجعهبــار بــرای مــردم اتفــاق میافتــد ،امــا رفتــاری کــه
در ایــن شــرایط بــروز میدهیــم انتخــاب خــود مــا اســت .بــر طبــق تئــوری انتخــاب مــا
فقــط زمانــی میتوانیــم خــود را قربانــی بدانیــم کــه انتخــاب دیگــری نداشــته باشــیم و
یــا انتخــاب دیگــر بــه قــدری ســخت باشــد کــه فقــط افــراد معــدودی قــادر بــه انجــام
آن باشــند .بدیــن ترتیــب اگــر یــک کــودک معتــاد شــود انتخــاب خــود اوســت ،او
قربانــی وراثــت یــا محیــط خــود نیســت .ایــن مطلــب کــه ایــن کــودک ماننــد کــودکان
دیگــر کــه در خانوادههــای بســامان بــه دنیــا آمدنــد و بــزرگ شــدهاند ،راه آســانی
پیــش رو نــدارد یــک واقعیــت اســت .در واقــع بــرای چنیــن فــردی اجتنــاب از مــواد یــا
الــکل انتخابــی ســخت و پرزحمــت خواهــد بــود ،ولــی آیــا ایــن انتخابــی نیســت کــه
فقــط افــراد بســیار کمــی میتواننــد بــه آن دســت بزننــد؟ واقعیــت و مشــاهدات عینــی
میگوینــد نــه.

از دیــدگاه تئــوری انتخــاب ،بســیاری از افــراد بــه طــور ناخواســته در شــرایط بســیار شــاق و ناگــواری قــرار میگیرنــد،
ولــی مــا هنــوز قربانــی دســت و پــا بســته شــرایط نیســتیم و میتوانیــم دســت بــه انتخابهــای موثرتــری بزنیــم .انتخــاب
در بســیاری اوقــات ســخت و پــر زحمــت اســت ،ولــی ســرانجام نیازهــا و خواســتههای فــرد بــه خوبــی بــرآورده میشــود
و احســاس خشــنودی و رضایــت خواهــد کــرد .تمــام تــاش گلســر در ایــن کتــاب ایــن اســت کــه بــه خواننــده کمــک کنــد
تــا بــا اســتفاده از تئــوری انتخــاب ،قربانــی بــودن را انتخــاب نکنــد یــا بــه قربانــی بــودن ادامــه ندهــد:
ظاهــرا بــه نظــر نمیرســد کــه مــا بدبختیمــان را خودمــان انتخــاب کنیــم ،امــا ایــن واقعیــت کمرنــگ نمیشــود کــه
مــا همــه ،رفتارمــان را انتخــاب میکنیــم .همــان طــور کــه در زندگــی روزمــره کســی نمیتوانــد مــا را مجبــور کنــد کــه
پشــت چــراغ قرمــز بایســتیم یــا بــه تلفنــی کــه زنــگ میزنــد پاســخ دهیــم ،کســی هــم نمیتوانــد مــرا بدبخــت ،بیچــاره
یــا ناخشــنود کنــد.

