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چكيده
آدمي از طريق فطرت ،غريزه  ،كنجكاوي و بينهايت جويي كه خداوند در درون وي به وديعه نهاده
است ،قادر به ادامه ي حيات و صيانت وجود مي شود .در برابر آالم و رنج هاي دروني ،موضع مناسب
اتخاذ كرده و خود را از درماندگي ها نجات مي دهد ،اينجاست كه وي از نيروي تخيل و خيال بافي كمك
مي گيرد .در خيال بافي ،آدمي تابع آرزوهاي خويش مي شود و واقعيات را به گونه اي ديگر درك مي كند.
اين حالت قسمتي از بازيهاي خيالي دوران كودكي هر كس را تشكيل مي دهد ،در آن هر كودكي خود را
فردي مهم احساس مي كند ،اين فايده را براي كودك دارد كه از اضطرابات او جلوگيري مي كند ،به نقشه
هاي آتي كمك مي نمايد .در كل براي او زندگي شيرين و شاداب كننده اي را فراهم مي نمايد و كم اند
كودكاني كه چنين نباشند ،بخصوص كودكاني كه از نعمت داشتن پدر يا مادر محرومند ،غالمحسين ساعدي
نويسنده اي است كه همواره به مصائب مردم محروم توجه نموده وبا به تصوير كشيدن اين محروميت در
نوشته هايش ،رؤياي وصول به آرمان شهر را در اذهان مي پروراند .اين مقاله بر آن است تا ضمن بررسي
تخيالت كودكان رنج ديده ،ديدگاه غالمحسين ساعدي را در مقام يك روانپزشك در اين رابطه مورد
ارزيابي قرار دهد.
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مقدمه
از زماني كه جوامع انساني پديد آمده ،جستجوي شهر آرماني همواره يكي از دغدغه هاي فكري
محسوب مي شده است .گاهي آن را بهشتي اين جهاني در گوشه اي يا جزيره اي تصور مي كردند وگاهي
بايادي از گذشته به عصري خاص نسبت مي دادند كه در آن از درد و رنج وتنهايي خبري نبوده است .آدمي
براي گريز از وضعيت نابسامان موجود ،به عالم خيال وآرزو پناه مي برد .گاهي اوقات اين وضعيت ،گريبان
كودكان را نيز مي گيرد ،كود كاني كه از نعمت داشتن آشيانه اي آرام در كنار پدر و مادري دلسوز،
محرومند .غالمحسين ساعدي با به تصوير كشيدن اين محروميت ،فضايي غم بار را بر نمايش خود حاكم
نموده است و سعي در برجسته نمودن اين گونه مصايب جامعه وبازگو كردن رؤياي كودكاني كه در اوج
نااميدي همواره روزنه اي پيش روي خود مي بينند ،داشته است؛ كودكاني كه مانند بقيه ي هم سن و ساالن
خويش ،خواستار زندگي مرفه وعاري از آالم مي باشند و دركنج اسارتگاه سرنوشتي محتوم ،گوش هاي
خود را تنها براي استماع قصه هاي تخيلي تيز كرده اند ،درياي اوهام آنها را دربرگرفته وبه هيچ روي حاضر
نيست دستان خود را براي رهاييشان بگشايد .آنها نه تنها جوياي پدر آرماني خود در دل اين دريا هستند
بلكه طالب آرمانشهري مي باشند كه وسيله ي وصول به آن قطاري طويل متعلق به پدر است.
الف .غالمحسين ساعدي
غالمحسين ساعدي در تاريخ بيست و چهارم دي ماه  3131در شهر تبريز -به تعبير خودش -روي
خشت افتاد .كودكيِ غالمحسين مملو از فضاهاي ترسناكي است كه ذهن و خيال اورا پر مي كند؛ شايد به
همين دليل بوده كه او در حرفه ي پزشكي ،شاخه ي روان پزشكي را برگزيده تا بتواند همه ي آنچه را كه
در دوران كودكي خود ضبط كرده است ،براي نوشتن سروسامان دهد و هرآنچه را از نزديك لمس كرده
بود ،شرح دهد .زندگي در روستاهاي آذربايجان به هنگام بمباران تبريز و در جريان جنگ و حمله ي
متفقين كه باالجبار پيش آمده بود ،مهمترين دستمايه ي توليد آثار ادبي بعدي اش شد .كابوس هايي كه در
دوران كودكي ديده بود در درون مايه ي آثار او تأثير بسزايي گذاشت( .جمشيدي )14-14 :3133 ،سه سال
دبيرستان غالمحسين ساعدي ،درمتن وقايع سياسي گذشت؛ در اوج جنگ جهاني دوم كه متفقين(مخصوصاً
انگلستان و آمريكا)در كنار دولت شوروي قرار گرفتند تا ارتش آلمان را شكست دهند .وي از سال3111تا
 3111در دانشكده ي پزشكي تبريز مشغول تحصيل شد .در اين دوران بخصوص در سال هاي

3111و 3114او موفق مي شود تعدادي از داستان هايش را منتشر كند .وي براي ادامه ي تحصيالت در
رشته ي تخصصي زنان ،تبريز را ترك مي كند و به تهران مي آيد اما در همان ابتدا ،تحصيل را رها مي كند
و به خدمت سربازي مي رود .به خاطر فعاليت هاي ضد حكومتي ،به عنوان سرباز ساده به خدمت نظام
درمي آيد(.همان )331:ساعدي در گفتگو با راديو بي.بي.سي ،درپاسخ به اين سؤال كه :چطور شد به طرف
نمايشنامه نويسي جلب شدي؟ گفت« :براي اينكه آدم فضولي بودم ،مي خواستم قضايا را يك جور ديگر
حل بكنم .از گفتگوي آدميزاد خيلي خوشم مي آمد وديالوگ اصالً براي من مسئله ي شوخي نبود .به ناچار،
همين جوري يكدفعه ديدم هرنوع كاري كه مي كنم ،هرنوع معلقي كه مي زنم ،آن چيزي است كه اگر اين
را بخواهم يك كمي فشرده ترش بكنم ،تبديل مي شود به نمايشنامه».
ساعدي نمايشنامه هايش را با نام گوهر مراد چاپ كرده است .به گفته ي او اين نام را به طور اتفاقي
از روي سنگ قبري كه نوشته بود«آرامگاه گوهر دختر مراد» انتخاب كرده بود(.همان )314 :در دو سال -14
 14كتاب هاي بهترين باباي دنيا ،چوب به دست هاي ورزيل ،خياو يا مشكين شهر ،دنديل ،اهل هوا ،پنج
نمايش نامه از انقالب مشروطيت ،واهمه هاي بي نام و نشان ،خانه ي روشني ،آي بي كاله آي باكاله
ومقاالت متعدد در نشريات از وي منتشر شد .در سال  3114كتاب ترس و لرز ونمايش نامه ي ديكته و
زاويه از او به چاپ رسيد واجرا شد ك ه مانند نمايش نامه هاي ديگرش مورد استقبال مردم قرار گرفت .در
سال  3113نمايش نامه ي پروار بندان روي صحنه رفت .موفقيت او در تئاتر باعث مي شود كه اهل سينما
نيز اورا به طرف خود بكشانند وبرهمين مبنا ،فيلم نامه ي گاو كه از قصه ي چهارم داستان عزاداران بيل
گرفته شده بود ،ساخته مي شود(.مجابي)341-343 : 3133 ،
او همچون نقاش ماهري ،زندگي مردمي را كه در فقر وبدبختي وبي خبري غوطه ورند ،نشان مي دهد
و با شناختي كه از حاالت رواني انسان دارد ،مشخصات روحي واخالقي قهرمانان داستان هايش را با قلمي
توانا آشكار مي كند وبا ح وصله ووسواس خاصي به تشريح صفات و عادات ورفتار شخصيت ها و هوس
ها واميال و ويژگي هاي دروني آنها واجتماع آنها مي پردازد(.حاج سيدجوادي)111 :3131،

ب .خيال پردازي در كودكان
كودكان در سنين پيش از دبستان ،عالقه ي بسيار زيادي به بازي ها و موضوعات تخيلي پيدا مي كنند.
در واقع كودك به بازي هاي خيالي عالقه دارد ،زيرا مي تواند آن طور كه مي خواهد باشد و زندگي كند.

برخي ازروانشناسان معتقدند كه اين حالت نبايد در كودكان تداوم يابد ،بدان خاطر كه آنها را ازواقعيت ها،
پذيرش مسئوليت ها و موفقيت در امور بعدي حيات دور مي سازد .خيال بافي ،حالتي است كه در آن فرد
با سرهم كردن مقداري مسائل بي سر و ته و روي آوردن به توهمات و خياالت سعي دارد چيزهايي را كه
واقعيت ندارند ساخته و به صورت قصه و داستاني ،آن را مطرح نمايد .برخي خيال بافي را نوعي مكانيسم
رواني براي جبران كمبودها و نارسائي ها مي دانند ومي گويند گرسنگي ،فقر و تهيدستي عامل و منشأ آن
است.
ج .اساس خيال پردازي
اساس خيال پردازي ،نامرادي و محروميت است؛ هوسهايي كه با بن بست و محروميت مواجه شده،
تخيل كودكان را شدت مي بخشد .در كل خيال بافي نوعي گريز رواني است كه در آن تماس با واقعيت و
يا روبرو شدن با مسئله براي افراد مشكل است و تن دادن به اين حالت براي افراد جنبه ي كامجوئي و
ارضاي رواني دارد .روح انساني با گريز از واقعيت مي كوشد از ادراك رنج و درك ناكامي سرباز زند و از
شدت احساس شكنجه و حسرت در خويش بكاهد .خيال بافي در افراد مختلف به صورت هاي متفاوتي
متجلّي مي شود؛ ودر كودكان ،درقالب تصوراتي شكل مي گيرد .تصور يك قهرمان شجاع ،يك شاهزاده ي
متمول ،خلباني نيرومند و ...كه اين تصورات گاه براي كودكان محروم تر تا حد داشتن عروسكي پارچه اي،
نزول مي يابد .كودكان محروم همواره در انديشه ي آرمانشهري توأم با آرامش هستند و هرازگاهي براي
گريز از واقعيت هاي تلخ ،به تكاپو مي پردازند؛ شايد از طريق افسانه پروردن و خيال پردازي هاي كودكانه
شان بتوانند به آرامشي نسبي دست يابند.
د .آرمان شهر
«واژه ي  utopiaاز اصطالح  outopasبه معناي هيچستان ريشه مي گيرد كه به محلي تخيلي و دورافتاده
داللت دارد( ».رضايي )144 :3131 ،اين واژه را نخستين بار سرتامس مور در عنوان اثر خود آرمان شهر
به كار برد..از زماني كه جوامع انساني پديد آمده ،جستجوي شهر آرماني همواره وجود داشته است .بنابراين
انديشه ي آرمان شهري ،پيشينه اي به قدمت جامعه ي بشري دارد .يكي از آرزوهاي آدمي در درازناي
تاريخ ،دستيابي به جامعه اي بوده است كه در آن رستگاري خويش را تحقق بخشد ،درفضايي بايسته
استعدادهاي خود را از قوه به فعل درآورده و كمال معنوي را با آرامش روحي و بي نيازي مادي درآميزد .اما

بيان اي ن آرزو ،برحسب زمان و مكان ،جلوه ها داشته و به مقتضاي پيشرفت عقلي و تجربي آدمي و
شناخت او از جهان پيرامونش ،رنگ ها پذيرفته است( .اصيل)34 :3143 ،
از مهم ترين علل آرمان گرايي ،نابساماني وضع موجود ونارضايتي انسان از چنين وضعي است .در
چنين حالتي كه انسان ها از وضع موجود به شدّت سرخورده هستند ،معموالً دو واكنش نشان مي دهند يا
اين سرخوردگي ونارضايتي خود را به شكل «نوستالژي» براي گذشته نشان مي دهند و در واقع ،فرد براي
رهايي از رنج ها وآالم زندگي فعلي اش ،به خاطره پناه مي برد كه اين حالت را «تراكم خاطره» گويند .و يا
انسان راه حل اين فرار را پناه بردن به عالم خيال و آرزو مي يابد( .شريفيان)41 :3131 ،او در سال  3111به
خدمت سربازي رفت ودر سال 3111خدمت سربازي را به پايان رساند و در دوره ي تخصصي روان
پزشكي و بيماري هاي رواني در دانشكده ي پزشكي دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد(.همان)341:
نمايشنامه ي «بهترين باباي دنيا» و تحليل آن
نمايشنامه اي بلند كه در چهار پرده به رشته ي تحرير درآمده ودر سال  3111در انتشارات شفق
منتشرشده و به كارگرداني عزت اهلل انتظامي در تاالر سنگلج تهران به روي صحنه رفته است.
غالمحسين ساعد ي در اين نمايشنامه ،شخصيت هايي را ارائه مي دهد كه به گونه اي تجلّي محروميت
هاي انساني هستند .خانواده اي كه در يك روستا نزديك راه آهن زندگي مي كنند ،پدر خانواده پس از مرگ
همسرش براي گريز از فقر به اجبار دست به كاري ناشايست مي زند ،او به دليل اقدام به چنين
كاري(دزدي) مدتي از عمرش را در زندان سپري مي كند.
دختر وپسر خردسالش-كه ماجرا حول اين دو مي چرخد -در مدت غيبت پدر ،به دليل اينكه از
نعمت داشتن مادر نيز محرومند ،نزد يكي از اقوام مادري زندگي مي كنند .هادي و هودي(دو كودك
خردسال)اين فرد را باباعلي خطاب مي كنند ،باباعلي نگهبان ايستگاه راه آهن است ،او بسيار دلسوزانه وبي
قيدوشرط از بچه ها مراقبت مي كند ،همبازي خوبي براي آنها مي شود و در اين مدت با رؤياها و
خيالپردازي هاي خود از پدر،چهره اي محبوب ،متمول وداراي شهرت و اعتبارمي سازد .به گونه اي كه
هادي و هودي لحظه شماري مي كنند تا در موعدي كه باباعلي وعده داده است پدر به روستا بيايد و آنها را
باخود به شهرببرد و در بزرگترين ساختمان شهر كه متعلق به اوست زندگي كنند .زمانيكه دوران ندامت
پدردر زندان به اتم ام مي رسد او با چهره اي آشفته به ديدار آنها مي آيد وكودكان به قدري غرق در خياالت

خود و باباعلي شده اند كه به هيچ عنوان او را نمي پذيرند .آنها شيفته ي پدر خيالي خود شده و ذره اي
يقين حاصل نمي كنند كه فرد ژنده پوش ممكن است پدرشان باشد.
با پدر واقعي بد رفتاري مي كنند وحتي هدايايي كه او به سختي برايشان تدارك ديده ،پس مي زنند.
بابا علي با ديدن رفتار بچه ها ،از پدر مي خواهد كه تصوير بهترين باباي دنيا را در ذهن آنها ويران نسازد.
در اين نمايشنامه ،واقعيت ها چنان رنج آور است كه شخصيت ها هراسان از آنها ،روبه فراموشي مي آورند
و خيال پرداز مي شوند .دنياي خيالي باباعلي ،به گونه اي كودكان را از حقيقت دور نگه داشته كه در مواجه
شدن با واقعيت ،دچار روان پريشي مي شوند ،هردو كودك واكنشي پرخاشگرانه ،كينه توزانه و پرانتقام
دارند.گويي پدر با بازگشت از زندان ،دنياي شيرين كودكان را واژگون كرده است ،كه رفتاري كامالً متفاوت
با روزگار پيشينشان دارند .اين رفتارها بيشتر در هادي مشاهده مي شود ،تاآنجا كه حتي نقشه ي قتل پدر را
مي كشد.در اين ميان ،پسري ناقص عقل به نام فتاح كه در همسايگي آنها زندگي مي كند ،وارد گود مي
شود .فتاح يك الگوي تمام عيار از نهاد بچه ها است؛ غرايز ،نيازها ،احساسات صرف بدون عقل.
بچه ها كه تصميم گرفته اند پدررا از خانه بيرون كنند ،فتاح را نيز از نقشه ي خود آگاه مي كنند و از
او مي خواهند كه اين كار را انجام دهد ،واگر پدر نپذيرفت اورا بكشد .چراكه طبق اظهارات هادي ،فتاح كه
قادر به كشتن خيلي چيزها از جمله سگ دست آموزشان است ،پس حتماً از عهده ي قتل پدر هم بر
ميآيد.در پايان نمايشنامه ،بابا عليِ اسير در اوهام ،براي اينكه بچه ها پذيراي پدر باشند ،او را در ذهن بچه ها
تبديل به سگي مي كند كه قراراست جايگزين سگ قبلي شان شود ،موجودي كه نه خودرا پدر بچه ها بداند
نه توسط فتاح كشته شود ،غافل از اينكه فتاح براي انجام چنين كاري در كمين نشسته است.
به نظر مي رسد ساعدي با به تصوير كشيدن اعمال فتاح قصد دارد صحنه ي قتل پدر را براي ما مجسم
كند ،صحنه اي كه هادي آن را در خواب ديده وبراي هودي و فتاح تعريف كرده بود.
« صحنه خاليست...بعد از مدتي فتاح با يك سنگ بزرگ ،راضي وخوشحال وارد مي شود.مي آيد
ودوباره باالي بستر مي ايستد.سنگ را بلند مي كند ومحكم روي بستر مي كوبد(».ساعدي)311 :3143 ،
پايان نمايشنامه تا حدودي ذهن خواننده را معلق مي نمايد ،آيا پدر قرار است شب را در آغل سگ
سپري كند وفتاح هم در اوهام بچه ها شريك است-پدر را در لباس سگي مي بيند ونقشه اش را عملي نمي

كند -يا اينكه به محض خوابيدن پدر در بستر،اورا به هالكت مي رساند!قضاوت با خود بيننده يا تماشاچي
است .نويسنده قضاوت درمو رد انتهاي نمايشنامه را به عهده ي ما مي گذارد.
گرايش به سوي آرمان شهر
آدمي براي گريز از وضعيت نابسامان موجود ،به عالم خيال وآرزو پناه مي برد.كودكاني كه مانند بقيه ي
هم سن و ساالن خويش خواستار زندگي مرفه وعاري از آالم مي باشند دركنج اسارتگاه سرنوشتي محتوم،
گوش هاي خود را تنها براي استماع قصه هاي تخيلي تيز كرده اند .درياي اوهام آنها را دربرگرفته وبه هيچ
روي حاضر نيست دستان خود را براي رهاييشان بگشايد .آنها نه تنها جوياي پدر آرماني خود در دل اين
دريا هستند بلكه طالب آرمانشهري مي باشند كه وسيله ي وصول به آن قطاري طويل متعلق به پدر است.
هادي :تو خونه ي باباي مارو ديدي؟
پدر:نه!
هادي :مگه از شهر نمياي؟
پدر :چرا از اونجا ميام
هودي :يه خونه ي گنده گنده اونجا نديدي كه از همه ي خونه ها بزرگتره؟
پدر :چرا ديدم.
هادي :آها اونجا خونه ي باباي ماس.
هودي :يه باغ بزرگم نديدي؟ درختاش قد هواس؟
هادي :پراز سيب وگالبي و انگور؟
هودي :اونم مال باباي ماس.
پدر :باباي شما ديگه چي داره؟
هادي :هرچي كه بگي داره.

هودي :اون كه مثل تو گدا نيس( .همان)13 :
اينها اوصاف يك يوتوپيا يا ناكجا آباد از ديدگاه كودكان نمايشنامه است .وچه زيبا وصف مي كنند رؤياي
كودكانه شان را .در اينجا خاطره ي سهراب سپهري ،شاعر گرانمايه ودوست محبوب وموردعالقه ي
نويسنده با ابياتي چند ازشعر«پشت درياها»ي او كه بي ارتباط با اين بخش ازنمايشنامه نيست مطرّا مي شود؛
قايقي خواهم ساخت،
خواهم انداخت به آب.
دور خواهم شد از اين خاك غريب
كه در آن هيچ كسي نيست كه در بيشه ي عشق
قهرمانان را بيداركند(.سپهري)144-141 :3131،
قطار رؤيايي بچه ها-قطاروسيع پرازاسباب بازي ومتعلق به بهترين باباي دنيا كه مقرّرشده روزي از روزها
پس از گذر از تونل تخيل از راه برسد ومسافران سرزمين آرزوها را به مقصدشان برساند-مي تواند همين
قايقي باشد كه سهراب براي رسيدن به شهر آرماني قصد ساختنش را دارد .به گونه اي كه شاعر در پايان
شعر نيز تأكيد مي كند كه بله واقعاً شهري هست وحتماً بايد قايقي ساخت ودر اين مسير حركت كرد وبه
شهر ايده آل رسيد.
اما ناگفته نماند كه تمامي تخيالت اين كودكان زاييده ي ذهن باباعلي است چرا كه وي شخصيتي
پسيكوتيك3است كه همواره در خيال خود زندگي مي كند؛ شخصيت هاي نمايشنامه همگي تيپيك هستند،
چراكه هركدام نماينده ي قشر خاصي از انسانها مي باشند .و اين مي تواند نتيجه ي برخوردهاي فراوان
وروابط متعدد ساعدي روانپزشك با اقشار مردم باشد .وي درشخصيت پردازي درام خويش از متد
دراماتيك(روش نمايشي)بهره برده است؛ شخصيت ها با اعمال وگفتار خود ،اوضاع و احوال درونشان را در
معرض ديد مخاطب قرار مي دهند و به وي قدرت استنباط مي بخشند .روستا نماد جامعه اي كوچك مي
باشد ،اين روستا نزديك راه آهن واقع شده ،راه آهني كه تمثيلي از يك گذرگاه براي رسيدن به آرمانشهر
 (psychotic) -3پسيكوز حالتي است كه با ويژگي قطع تماس با واقعيت مشخص مي گردد و ممكن است با اشكاالت شديد در ادراك ،تفكر ،رفتار،
گفتار يا احساس ظاهر شود ،حدود سه درصد از مردم در طول دوره اي از زندگي خود ،حداقل يك دوره پسيكوتيك را تجربه مي كنند.

كودكان است .علي بابا-نگهبان ايستگاه قطار-هرازگاهي به اين گذرگاه كه خود در خيالش براي بچه ها
ساخته سرمي زند ،نكند قطار وصول به آمال از راه برسد وبچه ها جا بمانند.

عقده ي امنيت خواهي
اين عقده ،هادي و هودي را در مسيري از رؤيا پردازي قرار داده است .عقده اي كه بين اغلب مردم رواج
دارد ومعلول آن چيزي نيست جز مسائل بغرنج اجتماعي؛ كودكان آرمان گرا ،براي گشايش اين عقده ،به
عالم خيال پناهنده مي شوند؛ گويي در اين برزخ ،انتظاركشيدن براي رخصت ورود به بهشت(دنياي
آرماني)قلقلكشان مي دهد كه اين چنين مسرورند وحضور فردي ژنده پوش كه ادعا مي كند پدرشان است،
مايه ي آزارشان مي گردد .نگراني آنها از عدم امنيت ،حس نوستالژيك را در آنها برمي انگيزد ،حسي توأم با
آرمانگرايي.
خانواده اي كه از توان و امكانات الزم برخوردارست تا وظايف پدرو مادري اش را به نحوي مطلوب وبا
موفقيت انجام دهد ،در هريك از اعضايش احساس ايمني ،وابستگي و رفاقت ايجاد مي كند ،همچنين
احساس داشتن هدف و جهت و پيشرفت وارزش فردي را در آنان به وجود مي آورد .اين امر براي كودك
از اهميت خاصي برخوردار است؛ زيرا خانواده بين او ودنياي گسترده در حكم سپر ،صافي و پل عمل مي
كند .بنابراين خانواده نقش منحصر به فردي در پي ريزي اساس سازگاري فرد با جامعه ايفا مي كند ،قابليت
هاي پيوستگي ،همكاري ،خالقيت از زندگي خانوادگي نشأت مي گيرد(.پرينگل)313-311 :3134 ،حال
تكليف كودكان محروم از خانواده چيست؟ اين احساس امنيت و شادماني چگونه براي آنان حاصل مي
شود؟ در اين هنگام كه جهان حقيقي براي كودك ،بيش از حد تيره و غم انگيز مي شود ،به دنياي خيالي
روي آورده ،امن و امان مي جويد.
تقابل رؤبا و واقعيت
در اين نمايشنامه ،جدال بين واقعيت و رؤبا شكل مي گيرد كه در ابتدا به طور جدي به سمت پيروزي
رؤيا تمايل دارد .پدر از دنياي رؤياهاي كودكان بي اطالع است و اين عكس العمل تند بچه ها را در پي
دارد .اما برخوردهاي باباعلي منطقي تر است .او با تخيل كودكانه آشناست وبا واقعيت زندگي نيز برخوردي

نزديك دارد  ،و بدين سبب است كه مي تواند پل ارتباطي اين دو باشد .بي اعتمادي تبديل به اعتماد مي
شود و راه اين تبديل و تغيير ،صاف ،روشن و باوركردني است( .موحديان)341 :3133 ،
غيبت پدر به خصوص درصورتي كه طوالني يا دائمي باشد ،تأثير نامطلوبي بر رشد رواني كودك بر جا
مي گذارد ،خصوصاً اگر اين غيبت در سنين قبل از دبستان كودك پيش بيايد(.پرينگل)311 :3134 ،

]
نتيجه گيري
غالمحسين ساعدي براي نشان دادن خشونت جامعه بر ارواح پاك مردم ضعيف و تهيدست ،دغدغه
ها و اضطراب هاي خود ناشي از اين اوضاع و احوال را به نمايشنامه ها و ديگر آثارش انتقال داده و از آنجا
كه حرفه اش روانپزشكي است ،بسيار موشكافانه و رقّت آميز به زواياي مختلف زندگي مردم نگريسته؛ منشأ
درد را در جامعه مي يابد ،عالئم آن را شناسايي و براي خود و مخاطبان آثارش ،رؤياي يك آرمان شهر،
مملواز آسودگي خيال و اندكي عدالت ،تجويز مي كند.
از آنجا كه حرفه ي وي روانكاوي بوده  ،درآثار خويش به شيوه ي روانشناختي يا روان درماني گرايش
داشته و به تحليل و بررسي حالت هاي پيچيده ي ذهن وخصوصيات دروني اشخاص آثار خود مي پردازد.
خيال بافي هاي كودكان محروم براي پروردن رؤياي يك زندگي ايده آل در اين نمايشنامه ،ذهنيت مخاطب
را به اين نكته رهنمون مي دارد كه نويسنده با برخي معضالت جامعه آشنايي كامل دارد ،چرا كه وي در
اصل در اين گونه آثار ،به آنچه كه در ناخودآگاه و زواياي پنهاني قهرمان مي گذرد ،تأكيد دارد و اين توانايي
ميسر نمي گردد مگر از جانب فردي كه در اين زمينه سررشته داشته باشد.
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