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 صادق اثر گور به زنده و بکت ساموئل اثر ميرد می مالون تطبيقی بررسی
 آروين يالوم روانکاوی نظريۀ بر تأکيد با هدايت،

 صفيه مرادخانی.  ،9محمد خسروی شکيب.  ،6کوشکیزهرا  .1
 آباد، ايران لرستان، خرّم. دکتری زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه 1
 آباد، ايران ، خرّم. دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه لرستان6

 آباد، ايران . استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه لرستان، خرّم9

 (64/91/1938؛ تاري  پذيرش: 99/19/1934)تاري  دريافت: 

 چکيده
 از يکـی  کـرد،  گـذاری  پايـه  را آن يالوم آروين که وجودی درمان يا اگزيستانسيال، درمانی روان نظريۀ
 بشـر  هـای  نگرانـی  بـر  تأثيرگذاری رويکردهای که است پسافرويدی در مکتب روانکاوی های نظريه
 رو روبـه »نگرانـی   چهـار  در را بشـر  اصلی های تعارض اساس فرويد، نظريۀ برخالف نظريه اين. دارد
 معنـايی  بـی  و پـوچی  از نگرانی آزادی، و اختيار نداشتن از دلهره سان،ان تنهايی حتمی، مرز با بودن
 مـالون  هـای  رمـان  در اشـتراکات  تطبيقـی  بررسـی  مقاله، اين در نويسندگان هدف. داند می «زندگی
 واکـاوی  مذکور، نظريۀ بر تأکيد با که است هدايت صادق اثر گور به زنده بکت و ساموئل اثر ،ميرد می
 و ای کتابخانـه  اطالعـات،  گـردآوری  شـيوۀ  و تحليلـی  ـ توصـيفی  حاضـر،  هشپـژو  نـوع . است شده
 نظريـۀ  بـا  آن عمـدۀ  تفـاوت  بيـان  و يـالوم  نظريۀ معرفی از بعد پژوهش، اين در. برداری است فيش
 و ميـرد  مـی  مالون در که صورت اين به مشترک اين دو اثر بررسی شد؛ محتوای و مايه درون فرويد،
 از هـراس  سرنوشـت،  و جبـر  قـدرت  بـودن  حاکم يا آزادی نداشتن تنهايی، رز،م پديدۀ ،گور به  زنده
 .آيند می شمار به ها داستان اين در مضامين ترين عمده ها، رنج اين نوع و مقدار نااميدی، و پوچی

، ميـرد  مـالون مـی  آرويـن يـالوم،    غـايی،  هـای  نگرانـی  هدايت، صادق بکت، ساموئل ها: کليدواژه
 .گور به زنده
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