
هپروت بر وزن  جبروت و ملکوت واژه  ای است 
که از فرهنگ مصرف حشیش و بنگ در فرهنگ 
ما نمود یافته و برجسته شده و بیانگر عالم وهم 
و خیالی است که فرد به آن پناه می برد و با آن 
زندگی می کند. در این عالم حس خلسه و آرامش 
به فرد دست می دهد. بسیاری از آدم ها در زندگی 
مواد مصرف نمی کنند اما هپروت های خودساخته 
دارند. این هپروت ها عالم های درونگرایانه ای 
خاص است که فرد به آنها پناه می برد. فرد در 
این عالم های خودساخته احساس آرامش می کند 
و از واقعیت های دردناک و تلخ اطراف خود و 

زندگی روزمره می گریزد.
شاید به افرادی برخورد کرده باشید که این عالم ها 
را برای خود ساخته اند. در این هپروت ها گاهی 
زندگی شکل قمار به خود می گیرد و از حد معقول 
خارج می شود. از فرد گرفتار هپروت به فراخور 
وضعیت کارهای عجیب و غریب سر می زند، مثال 
قناری ها، تسبیح ها، اشیای عتیقه گزاف چند 10 
میلیونی می خرد یا روزها از خلوت خود بیرون 
نمی آید یا خود را آنقدر در کار یا درس غرق 
می کند که دیگر کار منطق خود را از دست می دهد. 
هپروتی ها معموال کلکسیونر یا جمع کنندگان اشیاء 
هستند اما این حال و هوا تنوع زیادی دارد. گاهی 
کسانی هستند که با کوله پشتی و دست خالی راه 
سفر را پیش می گیرند، در طول سفر هر کاری 
پیش بیاید برای گذران زندگی انجام می دهند، اگر 
الزم باشد در رستوران ها ظرف می شویند یا چند 
روزی کارگری می کنند. کفتربازی، آکواریوم بازی 
و تمبربازی اگر از حد متعادل خود بگذرد و فرد 
را یکسره در خود فرو ببرد و از جهان پیرامون 
جدایش کند، درواقع به هپروت تبدیل می شود. 
خیلی از این اشیاء ممکن است حتی مفید هم 
نباشند. طیف هپروتی ها آنقدر گسترده است که 
نمی توان همه را نام برد. این روزها افرادی را 
می بینیم که زندگی خود را یکسره وقف حیوانات 
بی سرپرست خیابان کرده اند یا کارشان گردآوری 
فیلم و تماشای آنهاست. همه اینها برای فرار از 
زندگی، هپروتی برای خود ساخته اند و آرامش 

را در آنجا می جویند.

آرامشیکهاعتیادمیشود
ریشه هپروت سازی درواقع تنهایی است و کنج 

عزلت مکانی برای فرار از این تنهایی، اما بسیار 
دیده شده این عزلت گزینی آرامش جویانه خود 
به اعتیاد و نوعی رفتار اجباری تبدیل می شود و 
به این ترتیب آرامش را از فرد می گیرد و گاهی 
باعث فروپاشی زندگی او می شود. گاهی عوامل 
ایجادکننده هپروت مواد مخدر، مشروبات الکلی، 
سکس یا حتی کار هستند. افرادی را داریم که 
اعتیاد به کار دارند و محیط کاری را کنج عزلت 
خود می دانند. این احساس تنهایی گاهی حتی 
وقتی انسان ازدواج کرده سراغش می آید. انسان 
تنها فکر می کند همزبانی ندارد و کسی با او 
همدلی نمی کند. معموال در این حالت ردپای 
برخی مشکالت روانی مانند افسردگی و اضطراب 
یا مشکالت شخصیتی را هم می توان دید. بعضی 
مانند شخصیت های اسکیزوئید )عزلت طلب( از 
این تنهایی لذت می برند، اما برای عده ای دیگر 
مانند شخصیت وابسته یا شخصیت مردم گریز 

پرهیزمدار این تنهایی زجرآور می شود. 
فرو رفتن به عالم هپروت کمک می کند از افکار و 
فضای روزمره جدا شویم، مثال کسانی که هپروت 
کتاب دارند، ضمن مطالعه به هیچ چیز جز آن 
کتاب فکر نمی کنند و درواقع شکل متعادل و 

مهارپذیر آن که سمت و سوی سازنده ای داشته 
باشد، می تواند به کمک تعدیل حال و هوای 

روانی فرد بیاید.

مرزهپروتوسرگرمی
بسیاری از رفتارهایی که نام بردم، نوعی سرگرمی 
برای آدم ها هستند، اما اگر از حد تعادل خارج و 
به رفتارهای اجباری تبدیل شوند که دیگر فرد 
کنترلی بر آنها نداشته باشد و نتواند اثر مالی یا 
غیرمالی آنها را بر زندگی مهار کند، دیگر حکم 
سرگرمی ندارند و باید برای کنترل کردن آنها 
چاره ای پیدا کرد. هپروتی که باعث اختالل در 
زندگی فرد نشود، سرگرمی و سودمند است و 
کارکرد مثبت دارد، اما اگر امیال و عادات فرد را 
کنترل کنند، فرد به مرحله هپروت غیرکارکردی 
و ویرانگر و اعتیاد رسیده است. در این مرحله که 
دیگر عادات و سرگرمی ها شکل اعتیاد و بیمارگونه 
پیدا می کنند و کارایی به صورت جدی پایین 
می آید، بهتر است فرد به حال خود رها نشود؛ 
مداخله اطرافیان می تواند موثر باشد، مثال کسی 
که قرار است برای کاری سفر برود، اما این سفر 
بی  دلیل 4 هفته طول می کشد و فرد در خطر از 

دست دادن شغل یا کارکرد خود قرار می گیرد، به 
مرحله وسواس و اجبار وارد شده است.

می توان از راه هایی غیردارویی عادات وسواس گونه 
فرد را مهار کرد. یکی از روش ها این است که 
جدولی تنظیم شود و به فرد میزان ولخرجی های 
خارج از اندازه یا اوقاتی را که برای فالن هپروت 

صرف می کند، تذکر داده شود.
شیوه زندگی یکی از عوامل مهم در بروز این 
حاالت است. نقشه راهی که در زندگی تنظیم 
شده، یکی از عوامل درگیر شدن افراد با گوشه های 

عزلتی است که برای خود می سازند.

سنوجنس
هپروتی  باالی 40 سال حالت  مجردهای  در 
افزایش پیدا می کند و اگر تغییری در زندگی 
ایجاد نشود، گاهی تا زمان مرگ ادامه می یابد. 
در متاهل ها موضوع تفاوت می کند و به تعامل 
همسر و رابطه خانوادگی و زناشویی و صمیمیت 
آنها و نیز میزان همراهی یا کنترل کنندگی همسر 
بستگی دارد. اصوال تعداد هپروت ها در مردان 
بیشتر است و مردان بیش از زنان تمایل دارند 
در غار تنهایی خود فرو بروند، ضمن اینکه تعداد 

شخصیت های درونگرا و تنهایی گزین در مردان 
بیشتر از زنان است. زنان برونگراتر و اجتماعی تر از 
مردان هستند و ترجیح می دهند به جای فرو رفتن 
در غار تنهایی دوستی پیدا کنند و حرف هایشان 

را با او به اشتراک بگذارند.
در دوره سالمندی هم امکان ایجاد هپروت در افراد 
وجود دارد، اما احتمال آن کمتر است. هپروت 
درواقع بیشتر عارضه دوره میانسالی است که 
فرد درآمدی دارد و می تواند سفر برود. دوره 
میانسالی اوج دوران هپروت است، همان طور 
که برای بسیاری اوج دوران مصرف مواد مخدر 

و الکل و مواد محرک هم همین دوران است.

تفردیاهپروت
هرچند تفرد و زندگی مجردی امروزه یکی از 
شیوه های زندگی در جوامع شهری به خصوص 
شهرهای بزرگ شناخته شده، اما تنها زندگی کردن 
ممکن است زمینه ساز هپروت شود یا آن را تشدید 
کند یا هیچ ارتباطی با آن نداشته باشد. برخی افراد 
توان تشکیل زندگی مشترک و قبول مسوولیت های 
آن را در خود نمی بینند یا نمی توانند کسی را پیدا 
کنند که با شیوه زندگی هپروتی آنها کنار بیاید. 

هپروت،  سراشیبی  در  درغلتیدن  مهار  برای 
عالوه بر روش کنترل جدولی که  شرح دادم، 
در حالت پیشرفته و مهارنشدنی باید داروهایی 
تجویز شود که سطح سروتونین مغز را باال ببرد، مثل 
کلومین پرامین، فلوواکسامین یا سرترالین. افزایش 
سروتونین در مغز باعث مهار رفتارهای وسواسی 
می شود. در حالت هپروتی سیستم پاداش مغز فعال 
می شود و هرقدر به این هپروت ها بیشتر پرداخته 
شود، سیستم پاداش مغز دوپامین و نوراپی نفرین 
یا همان هورمون های نشاط بیشتری ترشح می کند 
و هرچه به این سیستم ها بها داده نشود، این 
سیستم ها تحریک نمی شوند و مدار پاداش در فرد 
فعال نمی شود؛ عکس آن هم صادق است. وقتی 
هپروت به شکل قمار اجباری دربیاید، باید جلوی 
آن گرفته شود. اجبار، همراهی و فشار همسر 
و سایر اعضای خانواده کنار دریافت مشاوره از 
متخصص و کارشناس در این مرحله به کمک 
می آید. رفتاردرمانی و شناخت درمانی هم نقش 
مهمی در درمان فرد ایفا می کنند. با این روش 
فرد می تواند بفهمد، شادی هایی که از این طریق 
در او ایجاد می شوند، اگر در سطح کنترل شده 
نباشد، زودگذر و غیرواقعی یا حتی مخرب و 

برهم زننده روال زندگی طبیعی هستند.
فرقه ها و  بود.  تنها  نباید  برای هپروت حتما 
کیش ها درواقع غارهای جمعی هستند که افراد 
به واسطه افکار یا باورهایی با همفکران خود در 
آن فرو می روند و از جریان طبیعی زندگی فاصله 
می گیرند. افراد با عالیق مشترک از دیدگاه های 
افراطی گرفته تا جمع آوری پرنده و عتیقه یا 
فرش و لباس دور هم جمع می شوند و تشکیل 

کیش یا فرقه می دهند.
اگر هپروت تنها سرگرمی باشد، مانند کتاب 
خواندن یا جمع آوری تمبر برای زندگی فرد 
سازنده است، اما اگر حالت هپروتی گسترده و 
مهارناپذیر شود که خیلی وقت ها این اتفاق در 
سایه ناکامی های زناشویی و طالق های واقعی یا 
عاطفی اتفاق می افتد، نقش ویرانگری پیدا می کند 

و خود می تواند باعث ناکامی های بیشتر شود. 

بسیاری از افراد برای آرامش غارهای تنهایی برای خود ساخته اند که گاهی سازنده است و گاهی مخرب

هپروت  سازنده است یا مخرب؟
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سوتهدالن
موضوع این فیلم داستان یک خانواده قدیمی تهران را بیان می کند 
که در آن جمشید مشایخی به عنوان برادر بزرگ خانواده سرپرستی 
خانواده را بر عهده دارد و بهروز وثوقی برادر کوچک تر که دچار 
اختالالت ذهنی است نیز در این خانواده زندگی می کند. او مورد 
عنایت برادر بزرگ تر خود است. این فیلم مانند سایر فیلم های 
علی حاتمی بر مبنای موضوعات اخالقی است و سعی در اصالح 
نگرش های غلط جامعه ایران در زمینه های مختلف اخالقی دارد. 
به عنوان مثال برادر بزرگ تر )حبیب( در این فیلم، شخصی درستکار 
و ازخودگذشته  است، اما در این خصوصیات طریق افراط را پیش 
گرفته و آنقدر به برادر کوچک تر خود )مجید( پرداخته که دیگران 
را از یاد برده و حتی در طول فیلم دیده می شود که این همه توجه 
او به مجید به ضرر مجید تمام می شود. زمانی حبیب متوجه افراط 

و تفریط خود می شود که کار از کار گذشته  است.
حبیب آقا به واسطه دوستی دوافروش و شخصی موسوم به دکتر 
)جهانگیر فروهر( زنی به نام اقدس )شهره آغداشلو( با گذشته ای 
نه چندان پاک را به خانه می آورد و مجید و اقدس مهر یکدیگر را 
به دل می گیرند و به رغم مخالفت حبیب آقا، ازدواج و در خانه ای 
دورافتاده زندگی می کنند. مجید از زبان حبیب آقا از گذشته اقدس 
مطلع و حالش وخیم می شود و از حبیب آقا می خواهد او را به 
امامزاده برساند. مجید در میانه راه از اسب می افتد و می میرد. حبیب 
در پایان فیلم جمله ای به این شکل می گوید: »همه عمر دیر رسیدیم.«

افسانه۱۹۰۰
افسانه 1900 )به انگلیسی: The Legend of 1900؛ نام اصلی 
به ایتالیایی: La Leggenda del Pianista sull'Oceano( فیلمی به 
کارگردانی جوزپه تورناتوره است که در سال 199۸ میالدی با 
بازیگری تیم راث ساخته شد. این فیلم بر پایه نمایشنامه تک گویی 
نووچنتو اثر الساندرو باریکو ساخته شده است. فیلم داستان یکی از 
کارکنان کشتی است که کودکی را در کشتی پیدا می کند و او را به 
فرزندی قبول می کند. کودک در آغاز سال 1900 پیدا شده و اسم 
او را 1900 می گذارند. کودک بزرگ می شود اما پدرخوانده اش در 

حادثه ای داخل موتورخانه کشتی جان خود را از دست می دهد.
1900 بعدها به یک نوازنده بزرگ پیانو تبدیل می شود، طوری 
که آوازه کارهایش به بیرون از کشتی هم می رسد. در ادامه، او 
در کشتی دختری را می بیند و به نوعی عاشق او می شود، یک بار 
هم می خواهد از کشتی به خاطر آن دختر پیاده شود و به دیدن او 
برود اما باز هم منصرف می شود. سرانجام کشتی نابود می شود و 
می خواهند کشتی را منفجر کنند و از بین ببرند، دوست قدیمی 
او می آید و می گوید یک نفر در آن کشتی هست. داخل کشتی 
می رود و 1900 را پیدا می کند. صحبت های زیادی بین 1900 و 
دوستش رد و بدل می شود و در نهایت 1900 در کشتی می ماند و 
کشتی منفجر می شود. 1900 در همان کشتی که در آن به دنیا آمده 

و زندگی کرده بود، جان خود را از دست می دهد.

مادامبوواری)فیلم۲۰۱۴(
»مادام بوواری« )Madame Bovary( یک فیلم درام است که در 
سال ۲01۵ میالدی ساخته شد. از بازیگران آن می توان به ازرا میلر، 
لورا کارمایکل، میا واشیکوفسکا، پل جیاماتی، و ریس آیفنز اشاره 
کرد. این فیلم جدیدترین اقتباس از رمان گوستاو فلوبر ، نویسنده 
معروف فرانسوی، با همین نام است. فلوبر این کتاب را در سال 
1۸۵7میالدی نوشت، اما موضوع آن که تا به حال الهام بخش 
ساخت چند فیلم با همین نام بوده، هنوز مخاطبان زیادی را به 
خود جلب می کند. براساس داستان، امای بلندپرواز و خیال پرداز 
که هنوز 1۸ ساله نشده،  به واسطه پدر کشاورز خود با دکتر بواری 
ازدواج می کند. او که سودای زندگی دیگری را دارد، خیلی زود 
می فهمد در شهرستان کوچک محل اقامت شوهرش جایی برای 
رویاهای او نیست و از زندگی ماللت بار خود دلزده می شود. 
شوهر نیز هرچند صادقانه زنش را دوست دارد، متوجه مالل 
روانی او نیست و  در ساعت های درازی که اما در باغ خانه شان 
بی هدف می چرخد، دکتر فلوبر گرم مداوای بیماران خود است. 
امای سرخورده سخت مجذوب دو مردی می شود که تصور می کند 
می توانند رویاهایش را محقق کنند. بخش اعظمی از داستان حول 
اختالف میان ایده آل های خیال بافانه و جاه طلبانه اما و واقعیت های 
زندگی روستایی او می چرخد، اما این دو عشق درنهایت فرجام 
تلخی دارند و بدهی های قابل توجهی برایش می آورند که سرانجام 

باعث می شود اما اقدام به خودکشی کند.

خیابانهانوور
بابک رهبری: خیابان هانوور )Hanover street( یکی از فیلم هایی 
است که در فیلم درمانی در فرایند  روان درمانی جنسی همسران و 
نیز مشاوره ازدواج از آن فراوان بهره گرفته و می گیرم و به ویژه برای 
شناخت مشکالت موجود در مساله و معضل شایع روابط فرازناشویی 
در ازدواج خانم های دارای اختالل یا ویژگی های شخصیتی نمایشی 
)Histerionic(/ وابسته )Dependent( با مردان دارای اختالل و 
 )Schizoid/Asperger( ویژگی های شخصیتی درونگرا/ تنهایی گزین
سودمند و بسیار اثرگذار است.   یکی از هیجان خواهی ها و نوگرایی های 
برخی خانم های دارای اختالل یا ویژگی های شخصیتی نمایشی 
نزدیکی و ازدواج با مردان اسکیزوئید/ آسیرگر فرهیخته و اندیشمند 
است که پس از چندی، به دلیل ناهمخوانی فراوانی که میان این 
دو شخصیت وجود دارد، به درخواست جدایی و  برقراری روابط 

زناشویی)پیمان شکنی( از سوی خانم می انجامد.
این فیلم، در حالی که این گرایش سال های خامی آغاز ازدواج 
را به خانم های دارای اختالل یا ویژگی های شخصیتی نمایشی 
یادآوری می کند، ممکن است انگیزه و پشتوانه ای برای آفریدن 
دگرگونی هایی در خود از سوی مردان دارای اختالل و ویژگی های 
شخصیتی درونگرا/ تنهایی گزین )Schizoid/Asperger( پدید آورد! 
دارای ویژگی های  روان درمانی جنسی همسران  و  زوج درمانی 
اسکیزوئید-هیستریونیک یکی از دشوارترین عرصه های روان درمانی 
و رفتاردرمانی است، تا چه رسد به زن وشوهر دچار اختالل آسپرگر، 

اختالل شخصیت هیستریونیک که شکیبایی بیشتری می خواهد!

عزلت گزینی آرامش جویانه در شکل 
افراطی خود به اعتیاد و نوعی رفتار 

اجباری تبدیل می شود و به این ترتیب 
آرامش را از فرد می گیرد و گاهی 
باعث فروپاشی زندگی او می شود

فیلم های هپروتی
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