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بـا ایـن امیـد کـه بـه شـلوغی برنخوریـد، اوِل وقـت اداری، بـرای تمدیـد گواهینامـۀ 

رانندگی تـان بـه ادارۀ موردنظـر مراجعـه می کنیـد. امـا شـانس بـا شـما یـار نیسـت؛ بـه  

نظـر می رسـد دیگـران نیـز مثـل شـما فکـر کرده انـد، چون سـاختمان مملـو از جمعیت 

اسـت. وقتی به باجه نزدیک می شـوید، صدایی می شـنوید که می گوید: »لطفًا شـماره 

بگیریـد و روی صندلـی بنشـینید.«

بـا ناراحتـی، آرام بـه  سـوی نزدیک ترین صندلی می روید. از بی قـراری به   خود می پیچید. 

مـدام بـه این سـو و آن سـو نـگاه می کنیـد تـا موضوعـی بـرای سـرگرمی بیابیـد؛ بعـد از 

خواندن تمام پوسـترهای روی دیوار سـالن -که خالصه ای اسـت از مقررات کلی برای 

عمـوم افـراد، از راننده هـای مبتـدی تـا متصدیـان جرثقیـل- بـه جلـو خـم می شـوید و 

سـرتان را در میان دسـت هایتان می گذارید. شـماره ها به کُندی اعالم می شـوند. فوجی 

از رخـوت بـه سـراغتان می آیـد. گهـگاه کج خلق می شـوید. انرژی تان را از دسـت داده اید 

و هنوز عصبی هسـتید. دوباره پوسـترها را می خوانید. با گذشـت زمان، ضرورت اقدام 

بـه کاری افزایـش می یابد. 

ناگهـان بـه  یـاد تلفنتان می افتید. وقتـی به  دنبالش می گردید، دسـتتان می لرزد. انتظار 

داریـد بـا بـه  دسـت گرفتـن آن، آرامـش مـورد نیازتان را بیابیـد. بعد از اینکه ِهدِسـت را 

داخـل گوشـتان می گذاریـد و قفـل گوشـی  را بـاز می کنید، بدنتان آرام و ذهنتان شـفاف 

می شـود. سـپس آرامـش تسـکین دهنده ای وجودتـان را فرامی گیـرد. آیـا بحـران رفـع 

شـده اسـت؟ شـاید رفع شـده باشـد. شـما یک احساس بسـیار ناخوشـایند را خاموش 

کرده ایـد. ایـن کار خوبـی اسـت... امـا اگـر احسـاس مالل سـعی داشـته باشـد به شـما 

پیامی بدهـد، چه؟
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ملالل لحظاتـی بـه سـراغ مـا می آیـد کـه نمی توانیـم راهی بـه جلو پیـدا کنیم؛ آنـگاه که 
می خواهیـم کاری کنیـم، امـا تمایـل نداریـم کاری را انجـام دهیـم کـه اکنون در دسترسـمان 

قـرار دارد. می توانیـم اسـمش را تنبلـی1 یـا بی میلـی2 بگذاریم. یا شـاید برعکس، نوعی حس 

»بی تابـی«، بی قـراری بـرای کاری کـه مطمئن نیسـتیم بتوانـد رضایت ما را جلـب کند. اگرچه 

توصیف هـای مختلفـی از مـالل می تـوان ارائـه کـرد، نکتـۀ مهـم ایـن اسـت که همگـِی ما آن 

را حـس کرده ایـم. مـا معتقدیـم کـه بایـد به مـالل توجـه و آن را درک کنیم. ازنظـرِ ما، مالل 

حسـی اسـت کامالً سـحرآمیز و شـاید، فقط شـاید، بتواند مفید هم باشـد. 

سـال های مدیـد، فالسـفه، مورخـان و ُحکمـا در پـی درک مسـئلۀ مـالل بوده انـد. امـا 

علی رغـم اینکـه مـالل امـری بسـیار شـایع اسـت، تـا کنـون جامعۀ علمـی توجه نسـبتًا کمی 

بـه آن داشـته اسـت. مـا در کتـاب روان شناسـی مـالل بـر آنیم که ایـن روند را تغییـر دهیم. 

روان شناسـی )مطالعـۀ علمـی ذهـن و رفتـار( ابعـاد تاریـک رویارویـی انسـان بـا مـالل را 

به خوبـی روشـن می کنـد. مـا در مقـام روان شناسـانی که طی پانزده سـاِل گذشـته تحقیقاتی 

دربـارۀ مـالل در حوزه هـای عصب شناسـی و روان شناسـی بالینـی منتشـر کرده ایـم، بـه درکی 

از آن دسـت  یافته ایم که روی مفاهیم کلیدی مشـغولیت3 و عاملیت4 تأکید دارد. ُحسـن 

رویکرد ما این اسـت که قابلیت تبیین طیف وسـیعی از یافته های تحقیقات علمی را دارد 

و رویکردهـای مختلـف بررسـی مـالل را در کنـار هـم قـرار می دهد. 

علی رغـم اینکـه مطمئـن هسـتیم مالل پیامی برای شـما دارد، هرگز جسـارت نمی کنیم 

کـه بـه شـما بگوییـم چگونـه زندگـی کنید. خـود مالل نیـز نمی تواند به شـما بگویـد چه کار 

کنیـد یـا چـه کار نکنیـد. در ایـن  خصـوص بایـد به تنهایـی بـا مسـئله روبـه رو شـوید و آن را 

حـل کنیـد. دقیقـًا همیـن موضـوع یکی از پیام هـای کلیدی مالل و - با بسـط معنا- یکی از 

مطالـب کلیـدی کتـاب حاضـر اسـت. ما انسـان ها به برقـراری رابطـه ای خودمختارانه و مؤثر 

بـا دنیـا نیـاز داریـم. باید مشـغولیت داشـته باشـیم، ذهنمـان را درگیـر کنیـم، تمایالتمان را 

بیـان کنیـم و مهارت هـا و اسـتعدادهایمان را عملـی سـازیم. بـه  بیان کوتاه، نیـاز به عاملیت 

1. Sluggishness
2. Listlessness
3. Engagement
4. Agency



11||مقدمه

داریـم. اگـر ایـن نیـاز ارضا شـود، شـکوفا می شـویم. اما هنگامی   کـه این نیاز مرتفع نشـود، 

احسـاس بی حوصلگـی و بطالـت می کنیم. 

 به این ترتیـب مـالل نشـان  دهنـدۀ یکـی از ابعـاد مهـم انسـان بـودن اسـت: نیـاز مبـرم 

مـا بـه مشـغولیت بـا دنیـای پیرامونمـان. همان طـور کـه در ادامـه خواهیـم دیـد، برخـی از 

جایگزین هـای مشـغولیِت واقعـی می تواننـد بسـیار وسوسـه کننده باشـند و حتـی ممکـن 

اسـت احسـاس بی حوصلگـی را بـرای مدتـی کوتـاه برطرف کننـد. اما این َمرهم هـای موقتی 

هرگـز دوام نمی آورنـد و مـالل بـرای انتقـام بازخواهـد گشـت. بعـد از آن، پذیـرش عاملیـت 

بـه خودمـان بسـتگی دارد. 

مـالل موضـوع مرمـوزی اسـت که با چنگک هایش وارد حیطه های مختلف پرسشـگری 

درعین حـال،  و  سـحرآمیز  را  مـالل  اسـت کـه  ویژگـی  ایـن  حـدی  تـا  می شـود.  انسـان  

کالفه کننـده می کنـد. گفت وگـوی بیـن هامپتـی دامپتـی1 و آلیـس در کتـاب آن سـوی آینه2 

-نوشـتۀ لوئیـس کارول3- را مالحظـه کنید: هامپتی دامپتی »به اسـتهزا« به آلیس می گوید: 

»وقتـی از کلمـه ای اسـتفاده می کنـم، آن کلمـه فقـط همـان معنایـی را دارد که مـن انتخاب 

کرده ام - نه بیشـتر و نه کمتر.« آلیس به درسـتی پاسـخ می دهد: »سـؤال این اسـت که آیا 

تـو می توانـی کاری کنـی کـه کلمـات معانـی بسـیار متفاوتی داشـته باشـند؟« گفت وگوی بین 

آلیـس و هامپتـی کنایـه ای اسـت از سـؤاالت بسـیاری کـه تـا بـه امـروز دربـارۀ مـالل مطـرح 

شـده اند. مـا اگرچـه بـه ایـن بـاور پایبندیـم کـه هیـچ راه درسـت یـا نادرسـتی بـرای تعریـف 

مـالل وجـود نـدارد، معتقدیـم کـه در ایـن زمینـه بایـد دقت بیشـتری مبذول داشـت.

در ایـن کتـاب، تـالش می کنیـم تـا در حیـن  اینکـه مـالل را احساسـی درنظـر می گیریـم 

کـه درون ذهن هـای مـا رخ می دهـد، ایـن موضـوع مبهـم را با رویکـرد روان شـناختِی کامالً 

شناخته شـده ای تعریـف کنیـم. سـپس چارچـوب نظم دهنـده ای بـرای یـک رشـته مطالعات 

پراکنـده ارائـه می دهیـم. امیدواریـم کتـاب حاضـر بتواند زمینه ای مشـترک جهت تبـادل آرا 

بیـن طیـف وسـیعی از خواننده هـا و دانش پژوهـان فراهـم آورد.

کارمـان را بـا طـرح ایـن سـؤال آغـاز می کنیـم: »مـالل چیسـت؟« اکثـر مـا، براسـاِس 

تجربیـات روزمـرۀ بسـیار، فکـر می کنیم کـه مالل را به خوبی می شناسـیم، اما هنگام تعریف 

1. Humpty Dumpty
2.  Through the Looking-Glass
3. Lewise Carroll
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آن عاجـز می مانیـم. هرقـدر بـا دقـت بیشـتری نـگاه می کنیـم، مـالل برایمـان اسـرارآمیزتر و 

پیچیده تـر می شـود. بعـد می پرسـیم: »مـالل چـه فایـده ای دارد؟« چـرا نیروهـای تکاملی ما 

را بـه  گونـه ای رشـد داده انـد کـه تحـت  تأثیـر ایـن احسـاس منفـی قـرار بگیریـم؟ همان طور 

کـه خواهیـم دیـد، درواقـع کسـل  شـدن قابلیـت مفیـدی اسـت. وقتـی دچـار ایـن حالـت 

می شـویم، نبایـد بترسـیم. چـاره اش واکنـش بـه هشـداری اسـت کـه دریافـت می کنیـم. 

بعـد، روی ایـن سـؤال تمرکـز می کنیـم: »چه عاملـی باعث بی حوصلگی مان می شـود؟« 

پاسـخ ایـن سـؤال سـاده نیسـت. می توان گفـت که مالل - ماننـد زیبایی- در چشـم بیننده 

قـرار دارد. شـادی یـک فـرد مـالل فـرد دیگر اسـت. بااین حال، هـم در ما و هم در شـرایطی 

کـه خـود را در آن می یابیـم، عواملـی کلیـدی وجـود دارد کـه احتمـال تسـلیم  شـدنمان در 

مقابـل بی حوصلگـی را افزایـش می دهنـد. سـپس بررسـی می کنیـم کـه مالل چگونـه باعث 

می شـود تا ما از دیگران و از نیاز ُمبرم خود برای معناسـازی و یافتن هدف فاصله بگیریم. 

آنـگاه وضعیـِت مقابـل مـالل را بررسـی می کنیـم تـا درک خـود را از ایـن احسـاس عمیق تر 

سـازیم و شـرایط را بـرای بررسـی واکنش هـای مطلـوب بـه بی حوصلگـی فراهم کنیم.

مـالل دعـوت بـه عمـل و هشـداری بـرای مشـغولیت بیشـتر اسـت. مـالل نیرویـی برای 

سـوق دادن مـا بـه  سـمت فعالیت هـای معنادارتـر و رضایت بخش تـر اسـت. ایـن احسـاس 

شـما را وادار می کند که سـؤال مهمی از خود بپرسـید: باید چه کار کنم؟ کتاب روان شناسـی 

مـالل بـه ایـن سـؤال پاسـخ نمی دهـد، بلکـه بـه شـما کمـک می کنـد تـا درک روشـن تری از 

پیـام مـالل به  دسـت  آورید. 
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سـرتان را از روی ظرف هـای داخـل ظرف شـویِی آشـپزخانه بلنـد می کنیـد تـا از پنجـره 

بـه حیـاط  نـگاه کنیـد. بی قـراری تحمل ناپذیـری کـه از میـل بـه انجـام دادن کاری -هـر 

کاری- برخاسـته، تمـام افکارتـان را تحت تأثیـر قرار داده اسـت. اما چـه  کاری؟... آنقدر 

حواسـتان  پـرت اسـت کـه تـا ایـن لحظـه متوجه سـگ خـود نشـده اید.

یک ِشـپرد1 اسـترالیایی که پوسـتی خاکسـتری با لکه های قهوه ای چهرۀ گوش به زنگش 

بـا مهارتـی عجیـب و ظاهـراً ذاتـی دنبـال گاو و  را پوشـانده اسـت. ایـن سـگ قبـالً 

گوسـفندها می دویـده اسـت. دو بـار گـردش در روز - بیاییـد صـادق باشـیم، معمـوالً 

همیـن دو بـار هـم انجـام نمی شـود- به هیچ وجـه بـرای چنیـن حیـوان فعالـی کافـی 

نیسـت. او بـه فضـای بـاز، فعالیـت، هـدف و کاری برای انجـام  دادن نیـاز دارد. او از این 

نظـر، فـرق زیـادی بـا ما نـدارد. 

چـون گوسـفندی نیسـت کـه بتوانـد دنبالش بدود، بـه دویدن دور چمـن حیاط قناعت 

می کنـد. در حالـت عـادی، دیـدن ایـن صحنـه لبخند بر لبانتـان می آورد. دنبـال   کردن و 

هرازگاهـی گرفتـن دمـش، تـا حـدی سـرگرم  کننده بـه  نظر می رسـد. اما اکنـون این ها را 

بی معنـا می دانیـد. درسـت همـان لحظـه ای کـه ایـن فکـر به ذهن شـما خطـور می کند، 

او دور زدنـش را متوقـف کـرده لحظـه ای نفسـش را حبـس می کنـد و شـما را در حـال 

1. Shepherd
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لبخنـد زدن زیـر نظـر میگیـرد. چشـمانتان آنقـدر خیـره می مانـد کـه او متوجه می شـود 

شـما بـرای نجاتـش نخواهیـد رفـت. شـما بـرای نجـات او از یکنواختـی کاری انجـام 

نخواهیـد داد. دویـدن بی پایـان و بی معنا دوباره شـروع می شـود. او بی حوصله اسـت. 

شـما می دانیـد. او هـم می دانـد. اگـر سـگتان کسـل می شـود، دیگـر چـه امیـدی به رفع 

بی قـراری خودتـان دارید؟ 

***

ِسر ِددالک1: »عزیزم، هنوز باران می بارد؟« 

لیـدی ِددالک: »بلـه عزیـزم و مـن تـا سـرحد مـرگ از ایـن بـاران ملولـم. تـا سـرحد مرگ 
از اینجـا ملولـم. تـا سـرحد مـرگ از ایـن زندگـی ملولـم. تا سـرحد مـرگ از خودم ملولـم.«]1]

ایـن توصیـف جـذاب از زندگـِی دوران ویکتوریایـی برگرفتـه از یـک اقتبـاس تلویزیونـی 

 Boredom از رمـان خانـۀ متـروک2، نوشـتۀ چارلـز دیکنـز3  اسـت کـه در آن دیکنـز کلمـۀ

)مـالل( را بـرای اولیـن بـار مطـرح می کند. سـابقۀ ماللت به پیـش از ِددالک هـا برمی گردد]2] 

و فرانسـوی ها هـم به کـرات از کلمـه ennui ]3] بـرای توصیـف حس بی میلی اسـتفاده کرده 

بودنـد، امـا واژۀ »boredom«، تـا اواخـر قـرن نوزدهـم، در میـان انگلیسـی زبان ها متداول 

نشـده  بـود]4]. باوجودایـن، نبـوِد یـک کلمـۀ انگلیسـی بـرای توصیـف ایـن احسـاس بـه ایـن 

معنـا نیسـت کـه مـالل قبـل از آن وجود نداشـته اسـت. 

مـالل همیشـه بـه  نوعـی همـراه ما بوده اسـت؛ مالل بخشـی از زیست شناسـی ماسـت 

کـه طـی یـک میراث تکاملی طوالنی شـکل گرفته اسـت. این احسـاس تاریخچه ای پیچیده 

و جذاب اجتماعی، فلسـفی، ادبی، هنری و اعتقادی دارد و بسـیار پیچیده تر از آن اسـت که 

بتـوان همـۀ مفاهیمـش را در ایـن کتـاب گنجانـد]5]. اما، برای درک صحیح چیسـتی مالل و 

تعریـف آن، باالخـره باید از جایی شـروع کنیم. 

1. Sir Deadlock
2. Beak House
3. Charles Dickens
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تاریخچۀ مالل

احسـاس  ریشـه های  زنـده2،  تاریـخ  یـک  مـالل  بی نظیـرش،  در کتـاب  توهـی1،  پیتـر 

بی حوصلگـی را تـا عهـد عتیـق دنبـال می کند]6]. سـنکا3 - فیلسـوف رومی- شـاید نخسـتین 

فـردی باشـد کـه مطالبـی دربـارۀ مـالل نوشـته  اسـت و آن را بـا تهـوع و انزجـار ناشـی از 

یکنواختـی زندگـی روزمـره مرتبـط می دانـد:

 تـا بـه کـی کارهـای تکـراری؟ بـدون شـک خمیـازه خواهـم کشـید، خواهـم 

خوابید، خواهم خورد، تشـنه خواهم شـد، سـردم خواهد شـد، گرمم خواهد 

شـد. آیـا پایانـی وجـود نـدارد؟ آیا همه  چیز حـول دایره ای می چرخـد و تکرار 

می شـود؟ بعد از روز، شـب می شـود و پس از شـب، روز فرامی رسـد، تابستان 

مـی رود و پاییـز می آیـد، در پـِس پاییـز زمسـتان اسـت کـه پـس از آن نوبـت 

بـه بهـار می رسـد. همـه  چیـز می گـذرد و دوبـاره برمی گـردد. مـن هیـچ  کار 

تـازه ای نمی کنـم، هیـچ  چیـز تازه ای نمی بینـم. گاه این وضعیـت باعث تهوعم 

می شـود. بسـیاری از مـردم زندگـی را نـه دردنـاک، بلکـه پـوچ می پندارنـد]7].

تأسـف سـنکا در اعتراضـش بـه تکـرار و اینکـه چیـز جدیـدی زیر خورشـید وجـود ندارد، 

قطعـًا اتفـاق مدرنـی بـه  نظـر می رسـد. می تـوان گفـت کـه حتـی کتـاب جامعـه بـن داوود 

ارائـه می دهـد. راوی کتـاب  بـرای یکنواختـی  از یـک تأسـف مشـابه  4 شـرح قدیمی تـری 

جامعـه بـن داوود، بعـد از توضیـح نحـوۀ دسـتیابی به ثـروت و موقعیت عالی، می نویسـد: 

»بااین حـال وقتـی بـه تمـام کارهایـی فکر کـردم که دسـت هایم انجام داده بودنـد و به تمام 

آنچـه بـا سـختی بدان رسـیده بـودم، همه  چیز برایم بی معنا شـد، گویی بـاد را تعقیب کرده 

بـودم؛ گویـی زیـر ایـن خورشـید هیـچ چیـز بـه  دسـت نیامـده بود.«]8]هـر دو اعتـراض به دو 

مؤلفـۀ مـالل اشـاره می کننـد: اول، اینکـه مـالل یـک احسـاس منفـی اسـت و دوم، حـس 

بی هـدف  بـودن دارد و کاری می کنـد کـه زندگـی پـوچ بـه  نظـر برسـد. توهی حتی مـا را با یک 

روسـتای رومـی در قـرن دوم میـالدی آشـنا می کنـد کـه یـاد یکـی از مقامات رسـمی خود را 

1. Peter Toohey
2.  Bordom: A Lively History
3. Seneca
4. Ecclesiastes
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بـه ایـن دلیـل گرامـی می داشـتند کـه آن هـا را از مـالل  تحمل ناپذیـری رهـا کـرده بـود!]9]

مـالِل ناشـی از فقـداِن رغبـت بـه انجـام دادن امـور تکـراری روزمره در قرون وسـطی نیز 

پررنگ به  نظر می رسـید. اندیشـمندان معتقدند آنچه مالل نامیده و درک می شـود در کلمۀ 

التیـِن acedia ریشـه دارد. ایـن کلمـه بـه فقدان اشـتیاق نسـبت بـه اموری معنوی اشـاره 

داشـت کـه اصـل و پایـۀ زندگـی رُهبانی را تشـکیل مـی داد - رخوتی معنوی تـوأم با بی میلی 

کـه بـه  موجـب آن مراسـمی مانند دفـن اموات اهمیت خـود را از دسـت می دهند]11].

تکـرار بی وقفـۀ امـور روزانـه، کـه از آن بـه  عنـوان شـیطان نیـم روز1 ]11]یـاد می شـد، در 

وجـود راهبـان تـارِک  دنیـا ترکیبـی عجیـب از رخـوت و بی قـراری پدیـد مـی آورد - دو حـس 

توأمـان کـه بارهـا در سراسـر ایـن کتـاب تکـرار می شـوند. آنچـه سـنکا و راهبـان به ما نشـان 

می دهنـد جـدا از اینکـه بـر ماهیـت ظالمانـۀ یکنواختـی و بی هدفـی تأکیـد دارد، بیانگر این 

نکتـه اسـت کـه مـالل از مدت هـا پیـش بـا مـا بـوده اسـت - سـال ها قبـل از اینکـه دیکنـز 

اسـمی برایـش انتخـاب کند. 

پیش از اواسـط تا اواخر قرن نوزدهم، تالشـی برای بررسـی مالل از منظر روان شـناختی 

صـورت نگرفتـه بـود. ماننـد بسـیاری از مـوارد دیگـر موجـود در تاریـخ روان شناسـی، ایـن 

آلمانی هـا بودنـد کـه اولیـن بـار سـراغ ایـن موضـوع رفتنـد. تئـودور وایتـز2 - کـه آن زمـان 

لیپـس3  تئـودور  نـام  بـه  فیلسـوفی  و  بـه  عنـوان مردم شـناس شـناخته می شـد-  بیشـتر 

موضوعـی را مطـرح کردنـد کـه آلمانی هـاLangeweile 4 می نامند]12]. ازنظـرِ وایتز، مالل 

موضوعـی مرتبـط بـا جریـان افـکار اسـت. در مواقعـی کـه یـک فکـر منجـر بـه تولیـد فکـری 

دیگـر می شـود، مـا در مـورد مقصـد قطـار فکرمـان انتظـاری را در خـود می پرورانیـم. مـالل 

زمانـی روی می دهـد کـه ایـن انتظـار بـرآورده نمی شـود، بنابرایـن وقفـه ای در جریـان افـکار 

بـه  وجـود می آیـد و ایـن قطـار از ریـل خـارج می شـود]13]. لیپـس معتقـد بـود مـالل زمانـی 

پدیـد می آیـد کـه مـا بین تمایل به »فعالیت روان شـناختی شـدید« و »ناتوانـی در برانگیخته 

شـدن« دچـار تعـارض می شـویم]14]. 

1. Demon of Noonday
2. Theodor Waitz
3. Theodor Lipps

 به معنی خستگی، کسل شدگی .4
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-فیلسـوف-  جیمـز2  ویلیـام  و  جامع االطـراف-  -دانشـمند  فرانسـیس گالتـون1  ِسـر 

بنیان گذاران تحقیقات روان شـناختی در دنیای انگلیسـی زبان، مفاهیم مشـابهی دربارۀ مالل 

ارائـه داده انـد. گالتـون همـان مفهومـی را نشـان داده اسـت کـه راهبـان قـرون وسـطی بـه 

آن شـیطان نیـم روز می گفتنـد. او کـه همیشـه بـه دنبـال راه هایـی بـرای سـنجش افـراد و 

رفتارهـا بـود، درمـورد وول خـوردن و کش وقـوس حضـار در یـک گفت وگـوی علمی -عالئم 

روشـن بی قـراری و مـالل- مطالبـی نوشـته اسـت. جیمـز در یـک سـخنرانی، در اوایـل قـرن 

بیسـتم میالدی، می گوید: »یکنواختِی درمان ناپذیری در حال فراگرفتن دنیاسـت.«]15]ازنظِر 

جیمـز، ایـن یکنواختـی و بی حوصلگی همراِه آن ناشـی از افزایش کمیـت اطالعات به بهای 

ازدسـت دادن کیفیت اسـت.

ایـن برداشـت های اولیـه مـالل را احسـاس ناخوشـایندی می داننـد که محصـول تمایل 

بـه انجـام دادن فعالیتـی ارضا کننـده و ناتوانـی عملـی در انجام دادن آن اسـت. این تعاریف 

بـه یـک اصـل اساسـی در مـورد مـالل اشـاره دارنـد: مـالل پیامـی دارد مبنی بر اینکـه از نظر 

ذهنی مشـغولیتی نداریم. 

دوراهی اگزیستانسیالیستی

»یکنواختـی درمان ناپذیـر«ِ جیمز و شـکوائیه های سـنکا دربـارۀ انزجـار از یکنواختی، هر 

دو بـه یـک مؤلفـۀ بسـیار مهـِم بی حوصلگـی اشـاره می کننـد: ایـن کـه همـه  چیـز عـاری از 

معناسـت. فالسـفۀ اگزیستانسیالیسـت جزء اولین دانشـمندانی بودند که برای کشف حس 

شـوِم وحشـت ناشـی از شـناخت و پذیـرش پوچـی زندگـی، بـه  صـورت نظام منـد بـه نقـش 

معنـا در مـالل توجه کردنـد]16].

ازنظـرِ آرتـور شـوپنهاور3 - نیـای بدبیـن اگزیستانسیالیسـم- واقعیـت زیربنایـی دنیـا بـه 

 طورمسـتقیم از طریـق تجربـۀ جسـمانی میـل4 بازنمایـی می شـود. به عبارت دیگـر، زندگـی 

چیـزی جـز خواسـتن، تـالش   کـردن و آرزو نیسـت. اگـر زندگـی یـک آرزوی دائمـی باشـد، 

دراین صـورت هیـچ  یـک از امیـال مـا بـه  شـکلی بـادوام ارضـا نخواهـد شـد؛ وقتی کـه میلی 

1.  Francis Galton
2. William James
3. Arthur Schopenhauer
4. Desire



روان شناسی مالل||18

فرونشـانده می شـود، میـل دیگـری سـربرمی آورد و همـۀ امـور را تحت الشـعاع خـود قـرار 

می دهـد. شـادی )یـک فرصـت زودگـذر از جانـب میـل( همیشـه در ُشـرف وقـوع اسـت. به 

 محض اینکـه شـادی فرامی رسـد، میـل جدیـدی خود را نشـان می دهـد. به  گفتۀ شـوپنهاور، 

بـه  دلیـل میـل بی وقفـه ای کـه در ما سـیالن دارد، چنین مقدر شـده اسـت که بیشـتر اوقات 

رنـج ببریـم. مـا بـا دو گزینـۀ ناخوشـایند روبـه رو هسـتیم: درِد اینکـه تاکنـون نتوانسـته ایم 

میلی را ارضا کنیم یا مالل ناشـی از اینکه هنوز میلی نداریم که در پی ارضایش باشـیم]17].

سـورن کی یـرکگارد1 - فیلسـوف دانمارکـی و از پیشکسـوتان اگزیستانسیالیسـم- نیـز 

مـالل را بـه تـالش بـرای یافتـن یا ایجـاد معنا ربط می دهـد. وقتی نمی توانیم معنا بسـازیم، 

احسـاس می کنیـم کـه موجـودی ضعیـف و ناتـوان هسـتیم]18]. در کتاب یا این یـا آن، راوِی 

لذت جـوی کی یـرکگارد می گویـد: »مـالل بـر عدمی اسـتوار اسـت که راهـش را از میان وجود 

بـاز می کنـد؛ سرگشـتگی اش همچـون سرگشـتگی ناشـی از نـگاه  کـردن بـه مغاکـی بی پایـان، 
الیتناهی اسـت.«]19]

یک برداشـت از پیام کی یرکگارد این اسـت که »مالل ریشـۀ تمام امور شـیطانی اسـت«، 

دقیقـًا بـه ایـن دلیـل کـه مـا سـعی می کنیـم بـه هـر قیمتـی از آن دوری کنیـم]21]. هـر گونـه 

انحـراف از مـالل عمـالً باعـث می شـود کـه چنبرۀ آن به دور ما محکم تر شـود. اگـر این  قدر 

خـود را درگیـر نیـاز بـه فـرار از بی حوصلگـی نمی کردیم، شـاید بی حوصلگی ما را به  سـوی راه 

دیگـری از وجـود هدایـت می کـرد. در چنیـن راهـی، تعهد قوی به هدفـی در زندگی راهنمای 

مـا می شـود]21]. درواقـع، بخـش دوِم کتـاب یـا ایـن یا آن2 به  بیـان این مفهوم می پـردازد که 

وقتـی تصمیـم می گیریـم از وجود لذت جویانه دور شـویم و به  سـمت روش های اخالقی تِر 

وجـود برویـم، مـالل دیگـر چندان هـم ناراحت کننـده و عذاب آور به  نظـر نمی آید. 

آخریـن فیلسـوف اگزیستانسیالیسـت، کـه بایـد در تالشـمان بـرای تعریـف مـالل درنظـر 

بگیریـم، مارتیـن هایدگـر3 اسـت]22]. هایدگـر از مـا می خواهـد تصـور کنیـم در یک ایسـتگاه 

قطـار نشسـته ایم و منتظـر قطـاری هسـتیم کـه دو سـاعت تأخیـر داشـته اسـت. نـگاه  کـردن 

بـه گوشـه  وکنار ایسـتگاه پایین تریـن سـطح از سـرگرمی را برای مـا فراهم می کنـد. یک کتاب 

یـا یـک تلفـن داریـم، امـا آنهـا فقـط زمـان بسـیار کوتاهـی را در کام خویـش فـرو می برنـد. 

1. Søren Kierkegaard
2. Either/or
3. Martin Heidegger
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بعـد دوبـاره بـه حـال خویـش رهـا می شـویم، درحالی کـه بـه مشـغولیتی دیگـر نیـاز داریـم 

تـا حواسـمان را از ایـن انتظـار پـرت کنـد. هایدگـر از ایـن حالـت بـا عنـوان مـالل سـطحی1 

یـاد می کنـد. مـالل سـطحی بـه موضـوع یـا رویـدادی بیرونـی اشـاره دارد کـه در واقـع اتفـاق 

نمی افتـد. بـه  بیـان  دیگـر، زمـان خیلـی کنـد سـپری می شـود]23].

سپس هایدگر از ما می خواهد تصور کنیم که در یک گروه اجتماعی حضور داریم )یک 

کار بی ضرر و تا حدی خوشـایند(، مثل یک دورهمی کاری برای جشـن بازنشسـتگی یکی از 

همـکاران سـابق. دربـارۀ امـور جـاری صحبـت می کنیـم، داسـتان های آخریـن موفقیت ها و 

نقـاط ضعـف فرزندانمـان را بـا هـم درمیـان می گذاریم و اگر در کانادا هسـتیم، زمـان زیادی 

را صـرف صحبـت دربـارۀ آب وهـوا می کنیـم. دیـری نمی گـذرد کـه متوجـه می شـویم تمـام 

ایـن مـدت، علی رغـم لذت بخـش بـودن، کامـالً بی فایـده بـوده اسـت! شـاید سـرمان گـرم 

شـده، امـا ایـن سـرگرمی اصـالً کار معنـاداری نبـوده و حـس می کنیم که وقتمان تلف شـده 

اسـت. ایـن وضعیـت مـالل جانبـی2 اسـت، یعنـی فعالیتـی کـه مسـتقیمًا بـه یـک موضـوع 

یـا رویـداد خـاص )مثـل منتظـر مانـدن در ایسـتگاه قطـار( ربـط نـدارد. بااین حال، سـومین 

مرحلـه از مـالل -یعنـی مـالل عمیـق3- بـرای هایدگـر بیشـترین اهمیـت را دارد. ایـن نـوع 

مـالل هیـچ موضـوع یـا منبعـی نـدارد، بی زمان اسـت و نوعـی از پوچی را نشـان می دهد که 

در آن درک وحشـتناکی از واقعیـت بـه  دسـت  می آوریـم.

بنابرایـن مـالل در طـول اعصـار و قـرون متمـادی، رابطـه ای تنگاتنـگ بـا روزمرگی هـای 

پیش پاافتـاده داشـته اسـت )عبـارت سـنکا کـه »بعـد از روز، شـب می شـود و پـس از شـب، 

روز فـرا می رسـد«(. به عـالوه چـون هیـچ موضوعـی، چه اکنـون و چه در آینـده، وجود ندارد 

کـه بتوانـد صددرصـد مـا را راضـی کنـد، تالش هـای روزانـۀ مـا ممکـن اسـت خالـی از معنـا 

بـه  نظـر برسـند. طنـزِ مـالل در همین اسـت. از یک سـو به بی معنا بـودِن ذاتِی وجود اشـاره 

می کنـد و از سـوی دیگـر مـا را بـه  سـوی جسـت وجویی پایان ناپذیـر بـرای موضوعـی تـازه و 

معنـادار سـوق می دهـد - موضوعـی کـه امیدواریـم راضی مان کنـد]24].

1. Superficial boredom
2. Bordom alongside
3. Profound boredom
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مالل روی کاناپۀ روان کاوی

درحالی کـه اگزیستانسیالیسـت ها مـالل را بـه   مثابـۀ مسـئله ای ناشـی از فقـدان معنـا 

تصـور می کننـد، روانشـناس ها آن را راه  حلـی بـرای مسـئلۀ اضطـراب می داننـد]25].

براسـاِس تفکـر روان کاوی کالسـیک، امیـال اولیـۀ ما، کـه زیر الیه های عمیـق اجتماعی  

شـدن دفـن شـده اند، برایمـان ناراحت کننـده هسـتند. آگاهـی از ایـن تمایـالت تعریـف مـا 

از خودمـان و همچنیـن نظـام اجتماعـی را تهدیـد می کنـد - به عبارتـی، مـا از امیالمـان 

می ترسـیم. یـک راهـکار بـرای غلبـه بر چنین احساسـی این اسـت کـه امیال ناخواسـته  را از 

ذهنمـان بیـرون کنیـم. بااین حـال، آنچـه بعـد از رفتـن آنهـا باقـی می مانـد حـس قدرتمندی 

اسـت کـه از مـا می خواهـد دسـت بـه کاری بزنیـم و ایـن حـس بـا عجز همـراه اسـت: اینکه 

دقیقـًا نمی دانیـم کار دلخواهمـان چیسـت. مـا جزئیـات ایـن میـل را بـه سـیاه چاله های 

ناخودآگاهمـان تبعیـد کرده ایـم. هنگامـی کـه بـا حـس »خواسـتن« روبـه رو می شـویم، امـا 

هـدف خاصـی بـرای ایـن میل نداریم، احسـاس تنـش و بی قراری پیدا می کنیم و در تالشـی 

بی ثمـر بـرای یافتـن موضـوع جالبـی کـه عطـِش خواسـتن را در مـا سـیراب  کنـد، دوبـاره به 

دنیـا بازمی گردیـم. بنابرایـن مـالل بهایـی اسـت که پرداخـت می کنیم تا از نظر احساسـی در 

امـان بمانیم.

رالـف گرینسـون1، در یکـی از اولیـن برداشـت های روان کاوانـه از مـالل، آن را حالتـی 

از بی قـراری و آشـفتگی وصـف کـرده اسـت]26]. وی بیمـاری را توصیـف می کنـد کـه در اثـر 

سـرکوب وسوسـه های افسـرده کننده دچـار مـالل می شـود. درواقـع فقـدان مـالل در ایـن 

بیمـار »بـه بـروز واکنش هـای افسـردگی شـدید یـا رفتارهـای تکانشـی2 منجر می شـد«. او در 

ادامـه ادعـا می کنـد کـه بـرای فرد کسـل »تنش و پوچی به  صورت نوعی گرسـنگی )گرسـنگی 

وابسـته به محرک3( احسـاس می شـود. از آنجایی که این فرد نمی داند گرسـنۀ چیسـت، رو 

بـه دنیـای بیرونـی می کنـد، بـا ایـن امید که ایـن دنیا بتواند هـدف و یا موضوع گمشـده اش 

را بـه وی نشـان بدهـد«]27].

1.  Ralph Greenson
2. Impulse
stimulus hunger .3: تحقيقات نشـان داده اند كه اگر انسـان از مقدار كافی تحريك جسـمانی محروم 
شـود، شـديداً آشـفته می شـود. يكـي از مهم تريـن تحريكاتـی كـه شـخصيت سـالم بـه آن نيـاز دارد نوازش 

است. )م(
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از نظـر روان کاوهـا، مـالل به معنای اجتناب از مشـکالت روان شـناختی عمیق تر اسـت. 

امـا ایـن برداشـت مـا را بـه  شـکلی دیگـر سـردرگم می کنـد. هـر کاری کـه فکر می کنیـم قادر 

بـه انجـام دادن آن هسـتیم، رضایت بخـش نخواهـد بـود، چـون آن کار بـا تمایـل اصلـی 

مـا تفـاوت فاحشـی دارد.]28]اگـر از احساسـاتمان غافـل باشـیم، بـدون راهنمـا سـرگردان 

می شـویم]29].

می کنـد،  اشـاره  بـودن  بی معنـا   از  ناشـی  رخـوِت  بـه  اگزیستانسیالیسـم  درحالی کـه 

روان کاوی بـر ارتبـاط مـالل بـا اضطـراب تأکیـد دارد. تالش های ما برای غلبه بر این مشـکل 

اسـت کـه بـه مخمصـه ای مضحـک پروبـال می دهـد. آدام فیلیپـس1 - روان کاو بریتانیایی- 

دربـارۀ مـالل می نویسـد: »حالتـی از انتظـار کـه در آن کارهایـی شـروع شـده اند و درعین حال 

و  بی معناتریـن  حـاوی  بی قـراری گاه وبی  گاهـی کـه  حالـت  نمی شـود؛  آغـاز  هیـچ کاری 
متناقض تریـن خواسـته اسـت: آرزوی داشـتن یـک میـل.«]31]

ایـن جملـه بازگویـی سـخنی از لئـو تولسـتوی2 در رمـان آنـا کارنینا3 اسـت: »مـالل میلی 

بـه امیـال اسـت.«]31] بنابرایـن بـه  گفتـۀ روان کاوهـا، مـالل زمانی بـروز پیدا می کند کـه ما از 

جانـب خواسـته های واقعـی خـود تهدید می شـویم. 

چنیـن بـه  نظـر می رسـد کـه فقـدان معنـا در زندگـی و تعـارض درونـی عمیـق جـزء 

مسـائل منحصربه فرد انسـانی باشـند. اریک فروم4 - جامعه شـناس، روان کاو، روان شـناس 

و فیلسـوف قـرن بیسـتم- گفتـه اسـت: »انسـان تنهـا جانـداری اسـت کـه می توانـد کسـل 

شـود.«]32] آیـا فـروم اشـتباه می کـرد؟ آیـا بی حوصلگـی یـک تجربـۀ منحصربه فـرد انسـانی 

اسـت؟ بـا تماشـای گربـه ای کـه نـور لیـزر را دنبـال می کنـد، نمی تـوان تصـور کـرد کـه او 

اضطـراب وجـودی5 یـا اضطـراب مربـوط بـه تمایـالت ناپذیرفتنـی را احسـاس می کنـد.

فراسوی مالل انسان

مـا معمـوالً به سـادگی می پذیریـم کـه حیوانـات بـازی می کننـد. چـه وقتی توله هـای ببر 

1. Adam Philips
2. Leo Tolstoy
3. Anna Karenina
4. Eric Fromm
5. Existential angst
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یـا شـیر را می بینیـم کـه بـا هـم کشـتی می گیرنـد؛ چـه وقتـی بچـه فیلـی را می بینیم کـه روی 

یـک سراشـیبی پـر از ِگل ُسـر می خـورد و با فیل هـای بزرگ تری برخورد می کنـد که انتظارش 

را ندارنـد]33]؛ چـه وقتـی نهنگ هـای قاتـل را می بینیـم کـه خوک هـای آبـی را بـه هـوا پرتـاب 

می کننـد تـا بـا دمشـان آن هـا را شـوت کننـد]34]. ایـن موضـوع کـه حیوانـات بـازی می کنند، 

بـرای مـا قابل پذیـرش و حتـی بدیهـی بـه  نظـر می رسـد. نظریه های اولیـه دربارۀ کارکـرد بازی، 

آن را رفتـاری می داننـد کـه در یادگیـری مهارت هـای موردنیـاز بـرای دوران بزرگسـالی مؤثـر 

اسـت و نقشـی مهـم در پیوندهـای اجتماعـی ایفا می کند. اما هیچ  کـدام از این ها کل ماجرا 

نیسـت. بچه هـای حیوانـات وقتی بازی می کنند، هدفشـان فقط این نیسـت کـه وقتی بزرگ 

شـدند، شـکارچی های بهتـری شـوند یـا دوسـتان بیشـتری پیـدا کننـد. تبییـن جدیـد رفتـاِر 

بـازی در حیوانـات بـازی  کـردن را مزیتـی کوتـاه  مـدت توصیـف می کند کـه می توانـد در مورد 

انسـان ها نیـز صـدق کنـد: بازی کـردن اسـترس را کاهش می دهـد]35].

اگـر قبـول کنیـم کـه حیوانـات بـازی می کننـد و دلیـل بـازی  کردنشـان هـم شـاید همان 

دلیلـی باشـد کـه انسـان ها بـرای بـازی  کـردن دارنـد، دراین صـورت آیـا نبایـد بپذیریـم کـه 

حیوانـات نیـز از احساسـاتی برخوردارنـد کـه زمانی فکر می کردیم منحصر به انسان هاسـت؟ 

به عبارت دیگـر آیـا حیوانات هم کسـل می شـوند؟ اگـر بازی کردن بـه حیوانات کمک میکند 

کـه بـر اسـترس غلبـه کننـد، پـس احتماالً مـالل زمانی پدید می آیـد که حیـوان از رفتارهایی 

محـروم میشـود کـه بـه  طـور طبیعـی حـق انتخابشـان را دارد )مثـل بـازی کـردن یـا غیـره(. 

از مدت هـا پیـش، مشـخص شـده اسـت کـه پـرورش حیوانـات در محیط هـای نامسـاعد1 

تبعاتـی زیان بخـش از افزایـش اسـترس و راهبردهـاِی ضعیـف غلبـه بـر مشـکالت]36] گرفته 

تـا اثـرات منفـی محیـط بـر تکامـل مغـز دارد]37]. عکـس ایـن موضـوع نیـز صـادق اسـت؛ 

محیط هـای متنـوع در تکامـل عصبـی نقـش مؤثری دارنـد. از همه مهم تـر، برخی معتقدند 

همیـن اسـترس فزاینـدۀ حیوانـات به خوبـی نشـان می دهـد حیواناتـی کـه در محیط هـای 

آرام پـرورش یافتـه یـا زندگـی می کننـد، رفتارهایـی شـبیه بـه مـالل از خود نشـان می دهند. 

فرانسـیس وملزفلدر2 -دانشـمندی از رورال کالج3 اسـکاتلند- سـال ها مدافع این نظر بوده 

اسـت کـه واقعـًا ممکـن اسـت حیوانات هم کسـل شـوند]38]. ازنظـرِ وملزفلـدر، محیط های 

محصـوری کـه حیوانـاِت دربنـد را در آن هـا نگهـداری می کننـد، مقصـر اصلی هسـتند. بدون 

1.  Impoverished environments
2. Francoise Wemelsfelder
3. Rural College
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شـک ایـن محدودیـت گزینه هـای دردسـترس حیوان بـرای فعالیت را محـدود می کند. این 

حیوانـات بـه سـطح محـدودی از رفتارهـای کلیشـه ای می رسـند کـه از جهاتـی بی فایده انـد 

-آن هـا نمی تواننـد رفتارهایـی را بـروز دهنـد کـه معمـوالً حیوانـات در دنیـای  وحـش قـادر 

بـه انجـام دادنشـان هسـتند. همان طـور کـه در طـول کتـاب حاضـر اشـاره خواهیـم کـرد، ما 

انسـان ها نیـز در لحظـات مـالل بـا بـه  چالـش کشـیده شـدن عاملیتمـان مواجـه می شـویم 

-ایـن احسـاس را داریـم کـه قابلیتمـان بـرای اینکـه مؤلـف زندگـی خـود باشـیم، بـه  چالـش 

کشـیده یـا بـه  نوعـی محدود شـده اسـت. 

 امـا چگونـه می تـوان مطمئـن شـد کـه یـک حیـوان واقعـًا دچـار مـالل می شـود و نـه 

احساسـی دیگر؟ ربکا میگر1 و جورجیا میسـون2 از دانشـگاه گوئلف3، با هدف ایجاد تمایز 

بیـن فقـدان احسـاس لـذت )آنهدونیـا4(، بی   احساسـی و مـالل، تحقیقـی روی سـمور سـیاه 

پرورشـی انجام دادند]39]. آنهدونیا در انسـان ها با افسـردگی همراه اسـت]41]. بی احساسـی از 

ایـن جهـت بـا مـالل تفـاوت دارد که نشـان دهندۀ فقدان عالقـه و انگیزه  برای بهبود شـرایط 

اسـت. در مقابـل، مشـخصۀ مـالل داشـتن انگیـزه ای قـوی برای اقـدام به کار اسـت. به  بیان  

دیگـر، فـرد مبتـال بـه آنهدونیـا نمی توانـد لـذت را حـس کنـد، فـرد بی احسـاس بـه چیـزی 

اهمیت نمی دهد و فرد کسـل می خواهد مشـغولیت داشـته باشـد. البته مشکل اینجاست 

کـه مـا نمی توانیـم از یـک حیـوان بخواهیـم به مـا بگوید چه وقت کسـل )یا بی احسـاس یا 

فاقـد احسـاس لـذت( اسـت، امـا می توانیـم رفتارهای آن هـا در واکنش به محـرک جدید را 

بسـنجیم و ایـن دقیقـًا کاری اسـت کـه میگر و میسـون انجـام دادند. 

در ایـن تحقیـق، دو دسـته از حیوانـات مـورد آزمایـش قـرار گرفتنـد: سـمورهایی کـه 

در قفس هـای غنی نشـده سکنایشـان دادنـد و گروهـی کـه در قفس هـای غنی شـده ای جـای 

گرفتنـد کـه بـه آن هـا امـکان بـروز رفتارهـای متنوع تـر و مکاشـفه ای تر را مـی داد. در نهایـت 

بـه هـر دو گـروه اشـیائی نشـان دادنـد کـه یا آزاردهنـده بود )مثل بـوی یک حیـوان درنده( یا 

پاداش دهنـده )مثـل یـک مسـواک متحرک، مشـابه نور لیزری بـرای گربه ها( یـا مبهم )مثل 

یـک بطـری پالسـتیکی(. سـپس محققـان زمـان برقـراری ارتبـاط، مـدت و همچنیـن میـزان 

ارتبـاط بـا اشـیاء جدیـد را سـنجیدند. به طورمنطقـی حیـوان بی احسـاس می بایسـت عالقـۀ 

1. Rebecca Meagher
2.  Georgia Mason
3.  Guelph
4. Anhedonia
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کمـی بـه تمـام اشـیا نشـان مـی داد. در مقابـل حیـوان مبتـال بـه آنهدونیـا می بایسـت عالقۀ 

کمتـری بـه اشـیاء اصطالحـًا پاداش دهنـده نشـان مـی داد. یعنـی ایـن حیـوان نمی توانسـت 

لـذت را احسـاس کنـد و درنتیجـه، نمی توانسـت بـه اشـیائی نزدیـک شـود کـه در شـرایط 

عـادی لذت بخـش هسـتند و بـه  نوعـی پاداش دهنـده محسـوب می شـوند. امـا اوضـاع برای 

حیـوان کسـل فـرق می کـرد. محققـان معتقـد بودنـد کـه یـک حیـوان کسـل ممکـن اسـت 

بـدون اینکـه بیـن اشـیاء مختلـف تمایـزی قائـل شـود، خـود را بـا تمـام آنهـا مشـغول کند. 

بـود، پـس هـر شـئ  به عبارت دیگراگـر سـموِر داخـل قفس هـای غنی نشـده واقعـًا کسـل 

جدیـدی می توانسـت نیـازش به مشـغولیت را برآورده کند. محققان بـه ارزیابی دو موضوع 

پرداختنـد: نـوع اشـیائی کـه حیوانات با آن ها کار می کردند و همچنین سـرعت حیوانات در 

دسـتیابی بـه اشـیائی کـه در دسترسشـان قـرار می گرفـت.

سـمورهای سـاکِن قفس های غنی نشـده سـریع تر با تمام اشـیا )ازجمله بوی آزاردهندۀ 

حیـوان درنـده( ارتبـاط برقـرار می کردنـد! به  نظر می رسـید این سـمورها افسـرده یـا بی عالقه 

نبودنـد، بلکـه فقـط بـه  دنبـال محـرک بودنـد کـه یکـی از نشـانه های بدیهـی مـالل اسـت. 

رفتارهـای مصرفـی )مثـالً اینکـه حیوانـات چـه مقـدار غـذا خورده اند( نیـز مـورد ارزیابی قرار 

گرفـت و معلـوم شـد کـه سـمورهای سـاکِن قفس هـای غنی نشـده بیشـتر از سـمورهای 

سـاکن قفس هـای غنی شـده غـذا می خوردند. خوردِن زیـاد هنگام بی حوصلگی کاری اسـت 

کـه انسـان ها نیـز انجـام می دهنـد. حتـی اگر بـه   طورکلی از کلمـۀ مالل اسـتفاده نکنیم، این 

تحقیـق نشـان می دهـد کـه حیوانـات پرورش یافته در محیط های غنی نشـده بـه محرک های 

جدید حسـاس می شـوند.

البتـه همـۀ ایـن یافته هـا مربـوط بـه حیوانـاِت دربنـد اسـت. آیـا حیواناتی کـه در دنیای 

وحـش زندگـی می کننـد نیـز کسـل می شـوند؟ احتمـاالً آری، امـا فقط بـرای دوره هـای زمانی 

کوتاه مـدت. در محیط هـای طبیعـِی بـدون محدودیـت، حیوانـات آزاد هسـتند کـه فعالیت 

بعـدی خـود را انتخـاب کننـد. شـرایط حیوانـات دربنـد محدودیت هایـی را بـر آن هـا اعمـال 

می کنـد کـه باعـث می شـود زندگـی حیـوان یکنواخـت شـود؛ زندگـی در قفـس مانعی اسـت 

بـرای انجـام دادن رفتارهایـی کـه آنهـا در دنیـای  وحـش انجـام می دهند. 

بنابرایـن اصـل مهـم بـرای انسـان ها و حیوانـات ایـن اسـت کـه بایـد مصمـم باشـیم و 

طبـق معیارهـای خودمـان وارد دنیـا شـویم؛ بایـد آزاد باشـیم تـا بـر اسـاس آنچـه برایمـان 

مهـم اسـت، دسـت بـه انتخـاب بزنیـم. تنـوع و هیجـان فی نفسـه کافـی نیسـتند. درواقـع 
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رویدادهـای بیش ازحـد متنـوع و پیوسـته تحریک کننـده ای کـه از کنتـرل مـا خارج هسـتند، 

بـه  اسـت حسـی شـبیه  ایـن موضـوع ممکـن  بـود.  نخواهنـد  تسـلی بخش  به هیچ وجـه 

اضطـراب و حتـی جنـون در مـا بـه  وجـود بیاورد. حق انتخاب بسـیار مهم اسـت. برای اینکه 

فعالیتـی انتخـاب شـود، آن فعالیـت بایـد مهم تـر و رضایت بخش تر از فعالیت دیگر باشـد. 

تحقیقات نشـان داده اند که حیوانات، مانند انسـان ها، روی فعالیت های مختلف برچسـب 

مطلـوب  یـا نامطلـوب می زننـد -آن هـا نحـوۀ بیـان منظـور خـود را انتخـاب می کننـد و بـه 

همیـن دلیـل مسـتعد مـالل هسـتند]41]. مـالل در حیوانـات دربنـد نشـان می دهد کـه میان 

اسـتفادۀ طبیعـی از مهارت هـا و قابلیت هـا و امکانـات محـدودی که محیـط  فراهم می کند، 

تناسـبی وجـود نـدارد. اگـر جایـی کـه هسـتیم مـا را از بیـان کامـل اینکـه چه کسـی هسـتیم 

)یـا قـادر بـه انجـام چـه کاری هسـتیم( باز مـی دارد، بی حوصلگی هـم برای انسـان و هم برای 

حیـوان ایجـاد می شـود.

مغز انسان در هنگام مالل

تعریـف مـا از مـالل نشـان می دهـد کـه این احسـاس سـابقه ای طوالنـی دارد و منحصر 

بـه انسـان ها نیسـت. امـا آیا مـالل حقیقتـی بنیادین در زیست شناسـی ماسـت؟ تحقیقاتی 

کـه سـعی دارنـد مؤلفه هـای زیست شـناختی مـالل را دقیقـًا مشـخص کننـد، بـا مشـاهدۀ 

تغییـرات در مقیاس هـای فیزیولوژیـک ماننـد ضربـان قلـب، ارزیابـی پیام هـای مغـزی و 

بررسـی فعالیـت مغـز بـا اسـتفاده از اسـکن های مغـزِی کاربـردی از زاویه هـای متفاوتـی بـه 

ایـن مسـئله می پردازنـد. ایـن تحقیقـات هنـوز در ابتـدای راه هسـتند. محققـان به تازگـی 

مطالعـه دربـارۀ ذهـن را آغـاز کرده انـد تـا بتواننـد بـه درک بهتـری از مؤلفه هـای عصبی مالل 

یابند]42]. دسـت 

مـا بـه  منظـور بررسـی دقیـق کارکـرد مغز در هنـگام مـالل، از گروهی از افراد خواسـتیم 

یکـی از دو فیلـم ویدئویـی مـا را تماشـا کننـد. مغـز ایـن افـراد در حیـن تماشـای فیلم هـا 

از طریـق دسـتگاه ام آرآی اسـکن می شـد. یکـی از ایـن فیلم هـای کوتـاه بـرای کسـل کـردن 

آن هـا درنظـر گرفتـه شـده بـود - فیلمـی هشـت دقیقه ای کـه دو مـرد را در حـال آویـزان 

کـردن لباس هـای شسته شـده نشـان مـی داد. فیلـم کوتـاه دیگـر بریـده ای از مسـتند سـیارۀ 
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آبـی1- محصـول بی بی سـی- بـود کـه به هیچ وجـه کسـل کننده محسـوب نمی شـد. نتایـج 

فوق العـاده بودنـد؛ مـالل نـه بـا میـزان فعالیـت مشاهده  شـده در مغـز بلکـه بـا چگونگـی 

ارتبـاط دو شـبکۀ مختلـف متمایـز می شـد. یکـی از ایـن شـبکه ها اینسـوالر کورتکـس2 یـا 

قشـر جزیـره ای نـام دارد و یکـی از وظایفـش اعـالم وجـود چیـزی مهم در محیط اسـت. این 

امـر بـه مـا کمـک می کنـد تـا قـوای ذهنـی خـود را بـه آن اطالعـات اختصـاص دهیـم]43]. 

شـبکۀ دوم شـبکۀ حالـت پیش فـرض اسـت و زمانـی فعال می شـود که هیـچ موضوعی در 

محیـط بیرونـی ارزش توجـه ندارد. همچنین وقتی که توجهمان را به افکار و احساسـاتمان 

معطـوف می کنیـم، ایـن شـبکه فعـال می شـود. ایـن دو بخـش از مغـز - قشـر جزیـره ای و 

شـبکۀ حالـت پیش فـرض3- در هنـگام مـالل دارای همبسـتگی معکـوس هسـتند، یعنی با 

فعال تـر شـدن یـک ناحیـه، فعالیـت ناحیۀ دیگـر کمتر می شـود. تحقیقات بیشـتری در این 

زمینـه نیـاز اسـت، امـا به هرحـال مـا معتقدیـم کـه ایـن الگو شـاید نشـان دهندۀ تالش های 

ناموفـق مسـتمر بـرای مشـغولیت بـا مجموعـه ای یکنواخـت و خسـته کننده  از رویدادهـا 

باشـد. نکتـه اینجاسـت کـه وقتـی افـراد فقـط در حـال اسـتراحت بودنـد یـا فیلـم به وضـوح 

جذاب تـر بی بی سـی را تماشـا می کردنـد، ایـن دو بخـش از مغـز بـه  صـورت مشـابهی بـا 

هـم ارتبـاط برقـرار نمی کردنـد. تمـام ایـن یافته هـا بیانگـر یـک ایـدۀ جالـب هسـتند: مغـِز 

کسـل صرفـًا مغـزی نیسـت که کاری نداشـته باشـد، بلکه مغزی اسـت که به احتمـال انجام 

دادن کاری امیـد دارد و انتظـارش را می کشـد. در ایـن مقطـع، تحقیقـات بـه   قـدری ابتدایـی  

اسـت کـه نتیجه گیری هـای مـا چنـدان فراتـر از گمانه زنـی نیسـتند. امـا یافته هـای موجـود 

کنجکاوی برانگیزنـد و حداقـل نشـان می دهنـد کـه مـالل بـا حالت عصب شـناختِی متمایزی 

همـراه اسـت کـه ریشـه در فیزیولوژی مـا دارد. 

تعریفی جدید برای احساسی قدیمی

مـالل از زمان هـای بسـیار قدیـم بـا مـا همراه بـوده اسـت، مدت ها قبـل از اینکه دیکنز 

واژه ای رسـا بـرای آن مطـرح کنـد. کسـل بـودن یعنـی گیـر کـردن در اینجا و اکنـون، مأیوس 

بـودن از قابلیـت خودمختـاری خویش و درعین حال برانگیختـه بودن برای یافتن موضوعی 

1. Blue Planet
2. Insular cortex
3. Default mode network
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کـه مشـغولمان کنـد. در طـول چنـد دهۀ گذشـته، شـاهد افزایش عالقه و توجـه به تعریف 

مـالل بوده ایـم. وینانـد ون تیلبـرگ1 و اریـک ایگـو2 معتقدنـد کـه بهترین تعریف بـرای مالل 

عبارت اسـت از فقدان معنا، درحالی که ارین وسـتگیت3 و تیموتی ویلسـون4 معتقدند که 

مـالل نتیجـۀ فقـدان معنا و نقص توجه5 اسـت. توماس گوئتـز6 و همکارانش معتقدند که 

در موقعیت هـای آموزشـی تـا حـد چهـار یـا پنـج نـوع مـالل مختلـف وجـود دارد. آندریاس 

الپیـدورو7 بـا دیـدی مثبـت بـه مـالل نگاه می کنـد و آن را »تالشـی« برای شـرکت در یک کار 

متفـاوت در نظـر می گیـرد. هیتـر لنـچ8 و شـین بنـچ9 از برداشـت مشـابهی حمایـت می کنند 

مبنـی بـر اینکـه وقتـی شـدت واکنش هـای هیجانـی مـا بـه یـک موقعیـت کاهـش می یابـد، 

مـالل پدیـد می آیـد و ما را بـه فعالیت وامـی دارد.]44].

امـا منظـور مـا از مـالل چیسـت؟ بـرای یافتـن پاسـخی صریـح به بررسـی ایـن موضوع 

پرداختیـم کـه کارشناسـان رشـته های مختلـف و مـردم عامـی تجربه شـان از مـالل را چگونه 

تعریـف می کننـد. مـا بـه اجمـاع قابـل  توجهـی در تمام گروه ها دسـت یافتیم: مـالل عبارت 

اسـت از احسـاس ناخوشـاینِد خواسـتن، امـا ناتوانـی در مشـارکت و انجـام دادن یک عمل 
رضایت بخـش. ]45]

مـالل را وقتـی احسـاس می کنیـم کـه می خواهیم ظرفیـت ذهنی مان را بـه  کار بگیریم، 

امـا قـادر بـه ایـن کار نیسـتیم و ذهنمـان بدون اسـتفاده رها میشـود. اینکه مـا هیجاناتمان 

را حـس می کنیـم موضوعـی کامـالً پذیرفته شـده اسـت، امـا اغلـب توجـه نمی کنیـم کـه 

افکارمـان را نیـز حـس می کنیـم. درواقـع همین مطلب اسـت کـه در این کتـاب راجع  به آن 

صحبـت می کنیـم. قضیـه ایـن نیسـت کـه دربارۀ چـه موضوعی فکـر می کنیم، بلکه مسـئله 

چگونگـی فکـر کـردن ماسـت]46]. حـِس مثبت ناشـی از درک آسـان یک مطلـب را در هنگام 

مطالعـه درنظـر بگیریـد یـا احسـاس قـرار گرفتـن در مـرز حـل کـردن یـک معمـا را، یـا حس 

1.  Wijnand van Tilburg
2. Eric Igou
3. Erin Westgate
4. Timothy Wilson
5. deficient attention
6.  Thomas Goetz
7. Andreas Elpidorou
8. Heather Lench
9. Shane Bench
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جـذب شـدن در کاری کـه باعـث می شـود از خوشـی متوجـه گـذر زمان نشـویم. در مقایسـه 

وقتـی کـه مجبوریـم دسـت بـه تقـالی ذهنی بزنیـم، همۀ امور برایمان اسـف بار می شـود. ما 

اولیـن کسـانی نیسـتیم کـه مالل را بـه  عنوان احساسـی درمورد فکر کـردن تعریف می کنیم؛ 

ایـن ایـده ریشـه در اظهـارات تئـودور وایتـز دارد کـه معتقـد بـود مـالل ناشـی از گسسـت 

جریـان فکـر اسـت. اخیـراً جین همیلتون1 و همکارانش اعـالم کردند که مالل حاصل عمل 

پـردازش اطالعـاِت »شـناختی« هنگام توجه اسـت]47].

توجه داشـته باشـید که ما با گفتن جملۀ »مالل احساسـی اسـت مرتبط با فرایندهای 

فکـری«، قصـد نداریـم مـالل را به عنـوان یک هیجان دسـته بندی کنیم. هیجانـات، برخالف 

احساسـات، معمـوالً مؤلفه هـای متعـددی دارنـد. هیجانـات بـه  وسـیلۀ رویدادهـای خاصی 

تحریـک می شـوند کـه مربـوط بـه نیازهـای اولیـه هسـتند و به ما کمـک می کنند تـا واکنش 

خاصـی بـه آن رویـداد نشـان دهیـم. در مقابـل مـالل بـه  عنـوان احساسـی در مـورد تفکـر با 
رویدادهـای بیرونـی ارتبـاط ندارد، بلکه احساسـی در مورد فرایند شـناختی جاری اسـت. ]48]

پـس وقتـی کـه احسـاس بی حوصلگـی می کنیـم، چـه اتفاقـی در ذهـن مـا می افتـد؟ به  

نظـر می رسـد کـه دو سـازوکار  در ایـن فراینـد ایفـای نقـش می کننـد: اول، مـالل زمانـی رخ 

می دهـد کـه مـا در یـک چیسـتان تمایـل2 گیـر می افتیـم؛ درواقـع می خواهیـم کاری انجـام 

بدهیـم، امـا نمی خواهیـم هیـچ  کاری بکنیـم. در آن لحظـه، نمی توانیم میل بـه انجام دادن 

کاری را در خودمان ایجاد کنیم. شـاید آرزوی شـرایطی متفاوت را داریم و به همین دلیل 

ناامیـد می شـویم. امـا نکته اینجاسـت که نمی توانیـم میلی را در خودمان بـه وجود بیاوریم 

تـا کار عملـی در آن لحظـه را انجـام دهیـم و بنابرایـن کسـل می شـویم. دوم، مـالل زمانـی 

رخ می دهـد کـه ظرفیت هـای ذهنـی، مهارت هـا و اسـتعدادهایمان بـه کار گرفتـه نمی شـوند 

- یعنـی وقتـی کـه از نظـر ذهنـی بیـکار هسـتیم. هنگامـی  کـه هـر دو سـازوکار وجـود دارند، 

ما کسـل می شـویم و بدون آن ها کسـل نیسـتیم. هر سـازوکار، دیگری را به شـدت تقویت 

میکنـد. بـه  بیـان روشـن تر، ایـن سـازوکار  ها علـت مالل نیسـتند، بلکه خود مالل هسـتند. 

درواقـع همان طـور کـه عامدانـه تصمیـم گرفته ایـم مـالل را بـه  عنـوان یـک هیجـان تعریف 

نکنیـم، عامدانـه تصمیـم گرفته ایـم کـه مالل را برحسـب علتش نیـز تعریف نکنیـم]49].

مـالل پدیـده ای اسـت کـه شـبیه داشـتن ذهنـی بـدون مشـغولیت احسـاس می شـود. 

1. Jean Hamilton
2. Desire Conundrum
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مشـغول نبودن به چه معناسـت؟ وقتی می گوییم کسـی مشـغول نیسـت، منظورمان این 

اسـت کـه ظرفیـت ذهنـی اش مـورد اسـتفاده قـرار نگرفته اسـت. دو عامل تعییـن می کنند 

کـه چـه مقـدار از ظرفیـت ذهنی مـان، در هـر مقطـع زمانـی خـاص، مـورد اسـتفاده قـرار 

می گیـرد: اینکـه فعالیـت مـورد نظـر بـه چـه مقـدار ظرفیـت نیـاز دارد و اینکـه مـا تصمیـم 

داریـم چـه مقـدار از ظرفیـت ذهنی مـان را بـه کاِر در دسـت انجـام اختصـاص دهیـم. برخـی 

فعالیت هـا مـا را بیشـتر از فعالیت هـای دیگـر درگیـر می کننـد، امـا بـرای انجـام دادن برخـی 

فعالیت هـا ابـداً الزم نیسـت کـه کل ذهنمـان اشـغال شـود. تصـور کنیـد ظـرف سـی دقیقـۀ 

 آینـده، سـعی می کنیـد عـدد سـه را بـه  یـاد بیاوریـد -کار خیلـی سـختی نیسـت. درواقع این 

کار بـه  قـدری آسـان اسـت کـه ظرفیـت زیـادی از ذهـن شـما بی اسـتفاده باقـی می مانـد و 

اگـر نتوانیـد موضوعـی پیـدا کنیـد کـه ظرفیـت ذهنـی بالاسـتفاده را بـا آن پر کنیـد، احتماالً 

کسـل خواهیـد شـد. از سـوی دیگـر اگـر نخواهیـم ذهنمـان را مشـغول اتفاقـات پیرامـون 

خـود کنیـم، فـارغ از اینکـه فرصت هـای موجـود چقـدر پیچیـده هسـتند، ذهنمـان بـدون 

مشـغولیت باقـی خواهـد مانـد. بااین حـال وقتـی  فعالیتـی کـه بایـد انجـام دهیـم، بیـش از 

انـدازه سـاده باشـد یـا هنگامی کـه نمی توانیم در لحظه بر کاِر پیـش رو تمرکز کنیم، احتماالً 
مشـغول افـکار درونـی خـود می شـویم.]51]

نیروهـای تکاملـی مـا را بـه  گونـه ای شـکل داده انـد کـه وقتـی تـوان شـناختی مان بیـکار 

می ماننـد، رنـج مـالل را احسـاس کنیـم. درسـت همان طـور کـه وقتـی بدنمـان دچـار سـوء 

تغذیـه می شـود، احسـاس گرسـنگی می کنیـم، وقتـی ذهنمـان هـم غـذای کافـی دریافـت 

نمی کنـد، احسـاس ناراحتـی می کنیـم و برانگیخته می شـویم تا این شـرایط را اصالح کنیم. 

مـا از نظـر زیست شـناختی مسـتعد جسـت وجو بـرای مشـغولیت ذهنـی هسـتیم و مـالل 

پیامی اسـت که باعث می شـود همیشـه به  دنبال آن مشـغولیت باشـیم. این انگیزه تا قبل 

از ابـداع دسـتگاه های سـرگرم کننده ای ماننـد گوشـی های هوشـمند بسـیار قـوی بـود. امروز 

با وجود تعدد وسـایل سـهل الوصول، وسوسـه کننده، سـریع و راحت که ذهن را مشـغول 

می کننـد، انگیزه مـان بـرای اجتنـاب از پریشـانِی ناشـی از کسـل بـودن ممکـن اسـت مـا را به 

مکان هایـی تاریک بکشـاند. 

 ایـن ادعـا کـه مـا بـرای جسـت وجوی سـرگرمی ذهنی طراحـی شـده ایم، نباید بـا نیاز به 

تـالش ذهنـی اشـتباه گرفتـه شـود. درواقـع ظاهـراً خـالف این موضوع درسـت اسـت - در 

شـرایط برابـر مـا بـه  دنبـال فعالیت هایـی هسـتیم کـه به راحتـی ذهنمـان را مشـغول کنـد. 
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مـا »خسـیس های شـناختی1« هسـتیم.]51] مشـغول  کـردن ذهـن لزومـًا نیازمنـد تـالش زیاد 

نیسـت. مـا می توانیـم اسـتراحت کنیـم و اجـازه دهیـم ذهنمـان بـدون هیـچ قصـد و نیتـی 

بـرای فکـر کـردن بـه موضوعـی خاص رها شـود و باوجوداین از نظر ذهنی مشـغول باشـیم. 

فکـر کـردن بـه اینکـه در صـورت برنـده شـدن در بخت آزمایـی، جایـزه اش را چگونـه خـرج 

کنیـم یـا برنامه ریـزی بـرای آینده مـان بـه  عنـوان نخسـت  وزیـر یـا رئیـس  جمهـور، دو مثـال 

خـوب از رؤیـا پردازی هایـی اسـت کـه ذهـن را بـا کمتریـن تـالش مشـغول می کننـد.

 عـالوه بـر احسـاس ناراحتـی، چهـار نشـانۀ دیگـر وجـود دارد کـه از بـروز مـالل در مـا 

خبـر می دهـد. ایـن نشـانه ها کامـالً بخشـی از تعریـف مـالل نیسـتند، امـا می تـوان بـه آن هـا 

بـه  عنـوان عناصـر اساسـی ایـن احسـاس اشـاره کـرد. اولیـن نشـانه ای کـه ممکـن اسـت بـه 

آن توجـه کنیـم، ایـن اسـت کـه وقتـی بی حوصلـه هسـتیم، زمـان طوالنـی می شـود. معادل 

آلمانـی مـالل، langeweile، ایـن مطلـب را تقریبـًا جمع بنـدی میکنـد. هنگامـی  کـه 

موضوعـی بـرای مشـغول کـردن ذهنمـان نداریم، سـراغ تنها موضـوع باقی مانـده می رویم- 

یعنـی صرفـًا پیگیـری گـذر زمـان. بـه اوقاتی فکـر کنید که منتظر اعالم شـماره تان هسـتید تا 

بتوانید گواهی نامۀ رانندگی تان را تمدید کنید؛ روی یک صندلی نامناسـب و در کنار گروهی 

از آدم های غریبه با سرنوشـتی مشـابه خودتان نشسـته اید. کولر درسـت کار نمی کند و کاری 

نداریـد جـز نـگاه کـردن به صفحۀ ال ای دی که گذشـت زمان را نشـان می دهد. زمان به کندی 

سـپری می شـود. نشـانۀ دوِم مـالل تـالش بـرای تمرکـز کـردن اسـت. وقتـی بـا یکنواختـی 

و فقـدان گزینه هـای مطلـوب روبـه رو می شـویم، تمرکزمـان کـم می شـود، ذهنمـان پرسـه 

می زنـد و مـالل ظاهـر می شـود. جلسـات بی پایانـی را به  یاد بیاورید که مجبور به تحملشـان 

بوده ایـد. درعین حـال می دانسـته اید کـه بایـد بـه اطالعـات مربـوط به اعـداد و ارقـام آن ماه 

یـا صحبت هـای مدیـر ارشـد شـرکتتان دربـارۀ دلیـل یک درصـد افزایش سـود روزانـه توجه 

کنیـد، امـا بـاز نمی توانسـتید تمـام حـواس خـود را بـه آن کار معطـوف سـازید. سـوم، در 

هنـگام مـالل هـر کاری کـه مشـغول انجـام دادنـش هسـتیم، بی فایـده بـه  نظـر می رسـد. به  

بیـان سـاده، فعالیت هایـی کـه ذهنمـان را مشـغول نمی کننـد یا تمایلـی به انجام دادنشـان 

نداریـم ارزش کمـی برایمـان دارنـد. نـه  تنهـا حفـظ توجـه در جلسـۀ تمام نشـدنِی مربـوط بـه 

افزایـش سـود روزانـه دشـوار اسـت، بلکـه کل ماجرا اتـالف وقت به  نظر می رسـد، زیرا هرگز 

نمی توانیـد ایـن زمـان را جبـران کنیـد،. چهـارم، مـالل با ترکیبـی از رخوت و بی قـراری همراه 

1.  Cognitive Misers


