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چکیده
کهن الگوهـا انگاره هـای یکسـان و مشـترک در ذهـن و ضمیـر ناخودآگاه افراد بشـر هسـتند که خود 
را در هـر عصـر بـه شـکل باورهـای رایج آن دوره نشـان می دهـد و بازشناسـی آنها می تواند شـناخت ما را 
دربـارۀ جریان هـای عمیـق فرهنگـی، اخالقی و مذهبـی در دوره های تاریخـی افزایش دهد. یونـگ در آثار 
خـود از کهن الگوهـای متعـّددی نـام می بـرد و هر یـک از آنها را به تنهایـی و در پیوند کلّی با هم در شـمار 
پرمعناتریـن تجلّّیـات روان جمعـی به شـمار مـی آورد. در ایـن پژوهش، کهن الگـوی اعداد میان دو شـاعر 
ایرانـی و عـرب، طاهـره صّفارزاده و محمود درویش، بر اسـاس مکتب آمریکایـی ادبّیات تطبیقی و به روش 
توصیفـی ـ تحلیلـی بررسـی می شـود. پرسـش اصلی نیـز در این پژوهش آن اسـت کـه هر یـک از این دو 
شـاعر، بـا توّجـه بـه ملّّیـت و موقعّیت زمانی، مکانی و شـرایط فکـری و درونی خود چه نگرشـی بـه اعداد 
در اشـعار خویـش داشـته اند و هـر یـک چگونـه آن را بـه کار گرفته اسـت. برخـی نتایج به دسـت آمده از 
ایـن قـرار اسـت: الـف( اعداد یک و پنج در شـعر محمـود درویش و اعداد چهـار و هفت در شـعر صّفارزاده 
از بسـامد باالیـی برخوردارنـد. ب( عدد سـه در شـعر صّفـارزاده به کار رفته، اّمـا درویـش آن را به کار نبرده 

اسـت. در مقابـل، عـدد شـش مورد توّجـه درویش بوده، اّما مورد اسـتفادۀ شـاعر ایرانی نیسـت.
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