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چکیده

کهن الگوهـا انگاره هـای یکسـان و مشـترک در ذهن و ضمیر ناخودآگاه افراد بشـر هسـتند که خـود را در 
هـر عصـر بـه شـکل باورهـای رایـج آن دوره نشـان می دهد و بازشناسـی آنهـا می تواند شـناخت مـا را دربارۀ 
جریان هـای عمیـق فرهنگـی، اخالقـی و مذهبـی در دوره هـای تاریخی افزایـش دهد. یونـگ در آثـار خود از 
کهن الگوهـای متعـّددی نـام می بـرد و هر یـک از آنها را به تنهایـی و در پیوند کلّی با هم در شـمار پرمعناترین 
تجلّّیـات روان جمعـی بـه شـمار مـی آورد. در ایـن پژوهـش، کهن الگوی اعـداد میان دو شـاعر ایرانـی و عرب، 
طاهـره صّفـارزاده و محمود درویش، بر اسـاس مکتب آمریکایی ادبّیات تطبیقـی و به روش توصیفی ـ تحلیلی 
بررسـی می شـود. پرسـش اصلـی نیز در ایـن پژوهش آن اسـت که هر یک از این دو شـاعر، با توّجـه به ملّّیت 
و موقعّیـت زمانـی، مکانـی و شـرایط فکـری و درونی خود چه نگرشـی به اعداد در اشـعار خویش داشـته اند و 
هـر یـک چگونـه آن را بـه کار گرفتـه اسـت. برخی نتایج به دسـت آمـده از این قرار اسـت: الف( اعـداد یک و 
پنـج در شـعر محمـود درویـش و اعداد چهار و هفت در شـعر صّفارزاده از بسـامد باالیی برخوردارنـد. ب( عدد 
سـه در شـعر صّفـارزاده بـه کار رفتـه، اّمـا درویـش آن را به کار نبرده اسـت. در مقابل، عدد شـش مـورد توّجه 

درویـش بوده، اّما مورد اسـتفادۀ شـاعر ایرانی نیسـت.
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