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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 
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مقدّمه
یکـی از انـواع کهن الگوها، اعداد مختلف هسـتند. 
کنـار گذاشـتن اعداد از زندگی روزمّره ممکن نیسـت. 
پُلـی در کتـاب رؤیـا و تعبیـر رؤیـا، شـگفت انگیزترین 
اختـراع بشـر را عـدد می شـمارد )ر.ک؛ پلـی، 13۷1: 
۲۷5(. عـدد نیـز ماننـد فضـا و مـکان کـه دو اصـل 
اسـطوره ها هسـتند، مفهومی کامالً اسـطوره  ای است. 
کاسـیرر معتقـد اسـت مفهـوم عـدد »زیر بنـای همة 
هیئت هـا و تصویرهـای اسـطوره  ای می شـود کـه در 
مرحلـة پیشـرفته تری شـکل می گیـرد. زمانـی دراز 
پیـش از آنکـه عـدد، واحـد محـض برای اندازه گیـری 
شـود، بـه منزلـة “عـدد مقـّدس” پرسـتیده می شـد. 
حّتـی در اوایـل پیدایـش ریاضّیـات علمـی، هنوز هم 
رایحـة این پرسـتش به مشـام می رسـید« )کاسـیرر، 
13۷۸: 1۲1(. وی تقـّدس اعـداد را نتیجـة ایـن امـر 
می شـمارد کـه عـدد همچـون پیونـد جادویـی عمل 
کـرده، قبـل از ارتبـاط دادن امـر، آنهـا را درون روح، 
همسـاز و همسـان می سـازد. پُلـی یـک تـا دوازده 
را بیانگـر صـورت خاّصـی از شـخصّیت می شـمارد. 
گریـن نیـز در توضیـح تصاویـر کهن الگویـی، تنها به 
اعـداد سـه، چهـار و هفت اشـاره می کند کـه اهمّیت 
فوق العـادۀ ایـن اعداد را نشـان می دهـد )ر.ک؛ گرین، 
13۷۶: 1۶3(. البّتـه دیگـر اعـداد هـم ممکـن اسـت 
در نظـر ادیـان و مذاهـب مختلـف اهمّیـت خـاص 
داشـته باشـد. هدف این جسـتار، پرداختـن به مفهوم 
کهن الگـوی اعـداد اسـت و آنـگاه اسـتفادۀ محمـود 
بـه صـورت  اعـداد  از  و طاهـره صّفـارزاده  درویـش 
تطبیقـی بررسـی می گـردد. نتایج این پژوهـش نیز از 
آن روی حائز اهمّیت اسـت که میزان بسـامد استفاده 
از ایـن اعـداد می توانـد ریشـه در مسـائل فرهنگـی و 
اجتماعـی دو جامعـة ایـران و فلسـطین در عصـر دو 
شـاعر داشـته باشـد و در نتیجـه، می تواند مـا را برای 

کشـف ایـن شـباهت ها و تفاوت هـا و یافتـن ریشـة 
آنهـا یـاری رسـاند. دربـارۀ پیشـینة پژوهش نیـز باید 
گفـت اگرچـه دربارۀ شـعر این دو شـاعر پژوهش های 
فراوانـی صـورت گرفته اسـت، اّمـا تنها یـک پژوهش 
تطبیقی در شـعر این دو شـاعر صورت گرفته، آن هم 
مقالـه ای اسـت که لیال هاشـمیان و مریـم عالی خانی 
)1395( در همایـش ادبّیات پایداری گیالن، مضامین 
پایـداری را در شـعر ایـن دو شـاعر بررسـی نموده اند. 
جداگانـه  اگرچـه  نیـز  غیرتطبیقـی  پژوهش هـای 
مضامیـن گوناگونـی را مورد تحلیـل قرار داده انـد، اّما 
کهن الگـوی اعـداد موضـوع هیـچ یـک از مـوارد یـاد 

نیست. شـده 

1ـ اعداد
1ـ1( یک

و  الهـام  و  کشـف  موجودیّـت،  نمـاد  »یـک« 
واسـطه ای بـرای باال بردن انسـان به سـطح موجودی 
برتـر از طریـق شـناخت اسـت. یـک مرکـز باطنـی و 
جایـی اسـت کـه ذات حـق، چـون خورشـیدی پرتـو 
می افکنـد. بـه قـول گنـون، »یـک«، وحـدت اسـت؛ 
وحـدت وجـود مطلـق؛ وحدتـی نه بـه مقیـاس رایج، 
بلکـه وحـدت با متعالی، خـدای واحد؛ خارج از شـکل 
عمومـی و کلّـی عدد »یـک«. این عدد به عنـوان پایه 
و نقطة شـروع، چنـد ویژگی را بارز می کنـد؛ از جمله 

در ادبّیـات و فرهنـگ عامـة ایرانی.

در زبـان فارسـی، »یـک« نشـانة خـدای واحـد 
اسـت، »یـک« ماننـد حـرف الـف نوشـته می شـود و 
حـرف اّول الفبای فارسـی ـ عربی و حـرف اّول حروف 

ابجـد اسـت کـه در آن، الـف ارزِش یـک را دارد.

در ادبّیـات و افسـانه های شهسـواری، قهرمـان بـا 
غـرور بـه تعلّق خـود به فرهنگ شـکوفان و گسـتردۀ 
اسـالم در شـرق کـه شـعار او، »الَ إِلَـه إاِلّ اهلل« اسـت، 
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تأکیـد می کنـد. این قهرمـان، مدافع تفّکـری مذهبی 
اسـت کـه از آن تغذیـه کـرده، بـرای حفـظ جامعـة 
بـه  به ویـژه  مذاهـب،  دیگـر  پیـروان  بـه  مسـلمان 
مسـیحیان، یهودیـان، زرتشـتیان و برهمنـان حملـه 
می کنـد. ایـن جنگـی اسـت کـه عـدد »یـک« بـه 

نحـوی، داور آن اسـت.

هنگامـی  کـه یک پهلـوان در دربار شـاه یا امیری 
غیرمسـلمان وارد می شـود، موقعّیـت خـود را بـا این 
شـعار اعـالم می کنـد: »در ایـن دربـار، سـالم مـن بر 
کسـی اسـت کـه می دانـد در هجده هـزار عالـم، خدا 
یکی اسـت« )شـوالیه و گربـران، 13۸۷، ۶3۸ـ۶39(. 
در حکایـات افسـانه ای و مضامیـن فرهنـگ عامـه، 
خـدای واحـد با عـدد »یـک« نمادین می شـود )ر.ک؛ 

همـان: ۶۴۰(.

1ـ2( دو
عـدد یک، به ویـژه در ادیان الهی، عـددی مقّدس 
بـه شـمار رفتـه، رمـز الوهّیـت و یگانگـی محسـوب 
می گیـرد  قـرار  »یـک«  مقابـل  در  »دو«  می گـردد. 
و از ایـن رو، می توانـد مظهـر تضـاد و نوعـی درهـم 
ریختگـی باشـد. شمیسـا به نقل از فرهنگ سـمبل ها 

آورده اسـت:
موّقـت  آرامـش  یـا  تعـارض  رمـز  »دو، 
نیروهاسـت و نیـز نشـانة گذشـت زمان اسـت. در 
تمـام آیین هـای سـّری، “دو” شـوم قلمـداد شـده 
اسـت. این عدد داللت بر سـایه دارد و نیز نشـانگر 
جنسـی بـودن، اتّصـال بیـن مـرگ و بی مرگـی و 
تغییـر و ثبـات اسـت. دو بـا مـادر عظمـی نیـز 
مربوط اسـت. همچنیـن، دو می تواند رمز انشـقاق 
و ثنویّـت باشـد. سـیرن ها، یعنی زنان افسـونگری 
کـه نیمـی پرنـده و نیمی انسـان بودنـد، در برخی 
تصاویـر دو ُدم دارنـد« )شمیسـا، 13۸3: 1533(.

بنابرایـن، مفاهیـم منفـی در ایـن عـدد بیشـتر 

مسـتتر اسـت. »دو« نشـان از نوعـی ثنویّـت و تضـاد 
اسـت؛ شـب و روز، روشـنی و تاریکی، آبادی و ویرانی، 
خوبی و بدی، تندرسـتی و بیماری و... . بنابراین، عدد 
چندان مقّدسـی محسـوب نمی شـود. جالب آن است 
که در شـعر شـاعران معاصر نیـز اسـتفاده از این عدد 
بسـیار انـدک و در برخـی مـوارد، در حّد صفر اسـت.

1ـ3( سه

ایـن عـدد بیانگـر نـور و روحانّیت همـراه با نوعی 
تثلیـث  از  اسـت. در مسـیحّیت، سـخن  وحدانّیـت 
مقـّدس پـدر، پسـر و روح القـدس دیـده می شـود. به 
عقیـدۀ کاسـیرر، ایـن سـه مـورد در عدد سـه به یک 
واحـد مبـّدل می شـوند. »سـه، پایـة طبیعـی پـدر، 
مـادر و فرزنـد هنـوز هـم به آسـانی در بطـن سـه گانة 
انگارشـی خـدا، پسـر، روح القـدس قابـل تشـخیص 
اسـت« )کاسـیرر، 13۷۸: ۲۴1(. اوزنـر تقـّدس عـدد 
سـه را ناشـی از عصـر فرهنـگ ابتدایـی می دانـد کـه 
ایـن عـدد پایان رشـتة اعـداد بـود و از ایـن رو، بیانگر 
کمال و کلّّیت مطلق شـده اسـت )ر.ک؛ همان:۲۴۰(. 
در تجلّـی ویشـنو بـه صـورت کوتوله می بینیـم که او 
بـرای کنار گذاشـتن بالـی، از او می خواهـد اجازه دهد 
در جایـی سـه گام بردارد و آنگاه زمین، آسـمان و َجو 
را از آِن خـود می سـازد. هندوهـا تفاسـیر متعـّددی 
از سـه گام ویشـنو کـرده، گاه طلـوع، غـروب و اوج 
خورشـید را مفّسـر این سه گام دانسـته است و گاهی 
آن را سـه جلـوۀ آگنی، اعـّم از تجلّی آتـش قربانی در 
زمیـن، رعد و برق در آسـمان و درخشـش خورشـید 
در َجـو دانسـته اند )ر.ک؛ ذکرگـو، 13۷۷: ۷۲(. در هر 
حـال، سـه گام ویشـنو و تفاسـیر مربـوط بـه آن بـه 
نوعی تقّدس عدد سـه را در نزد هندوها سـبب شـده 
اسـت. در اسـطوره های ایرانـی نیـز »سـه« اهمّیـت 
فوق العـاده ای دارد. اهورامـزدا، آناهیتـا و منیـژه )مهر( 
تثلیـث نیرومنـدی می سـازند کـه حافظ سـلطنت و 
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آثـار آن هسـتند )ر.ک؛ بهـار، 13۷۶: 395(.

فریزر در اهمّیت عدد سه می گوید:

 »در اثـر ویرژیـل، دختـر دلباختـه می کوشـد 
بـا طلسـم و بـا سـه گره بـه هر یک از سـه رشـتة 
نـخ بـه رنگ هـای مختلـف، دافنیـس را از شـهر 
بـه سـوی خـود جلـب کنـد... در خّطـة تـور برای 
جلوگیـری از حملـة گرگ ها قفلی را سـه بـار دور 
گلّـة اسـبی کـه در بهـار به گشـت و چرا مـی رود، 
می گرداننـد و در ایـن حیـن، قفـل را بازمی کننـد 
و می بندنـد و می گوینـد: بـا ایـن قفـل فـوالدی، 
گلّـه  برابـر  در  را  خاکسـتری  گرگ هـای  دهـان 

)فریـزر، 13۸۴: ۲۶(.  می بنـدم« 

ایـن عمـل ناشـی از قـدرت جادویـی عـدد سـه 
اسـت. یونـگ معتقد اسـت عدد سـه از چهار مشـتق 
می شـود، بـه ایـن صـورت کـه »اگـر چهارگانـه بـه 
عنـوان نمـاد تمامّیـت بـه دو نیمـة مسـاوی تقسـیم 
شـود، دو سـه گانه به وجود می آورد، پس سـه از چهار 
مشـتق می شـود« )یونـگ، 13۶۸: 131(. همچنیـن، 
سـه در برابـر چهـار کـه تداعی کننـدۀ اصـل مادینـه 
اسـت، بـر اصـل نرینـه داللـت دارد. جونز نیـز معتقد 
اسـت: »سـه خواهر، خواهرانی هسـتند که در اساطیر 
یونانی و رومی تجّسـم رمزی تقدیرند« )سـلمانی نژاد، 
1393: 33(. بررسـی این عدد در شـعر شاعران، نکات 

پوشـیده ای را در بـاب کهن الگوهـا آشـکار می کنـد.

1ـ4( چهار
تصاویـر  بیـن  در  عـدد  متداول تریـن  »چهـار« 
کهن الگویـی بـه شـمار مـی رود. چهـار فصـل بـا این 
نمـاد بـه تصویـر کشـیده می شـود. گرین عـدد چهار 
را »متداعـی بـا دایـره، چرخـة زندگـی، چهـار فصل، 
اصـل مادینـه، زمین، طبیعـت و چهار عنصـر )خاک، 
هـوا، آب و آتش( می داند« )گریـن، 13۷۶: 1۶۲(. این 
عـدد به نحـو عجیبی بـا سـه در ارتباط اسـت. چهار، 

نماد کمال و تمامّیت اسـت و در مسـیحّیت نیز ارزش 
واالیـی دارد. یونـگ معتقـد اسـت تثلیث مسـیحّیت 
بایـد بـا یـک پایـة دیگـر یعنـی مریـم مقـّدس کامل 
شـود. در جـای دیگـر نیز کنار سـه عامل نیکـی پدر، 
پسـر و روح القـدس، جنبة منفی، یعنـی دّجال را برای 
تکامـل الزم می شـمارد. شـکل ظاهـری صلیـب کـه 
تداعی کننـدۀ یک چهارگوش اسـت و نیز چهار انجیل 
همـراه با مبّشـر آنهـا و توّجه به چهار جهـت اصلی با 
ایـن عدد نمایـش داده می شـود )رک؛ یونـگ،13۷۰: 
۸3(. بـه نظر می رسـد چهـار، کهن ترین عـدد در بین 

اعـداد کهن الگویی باشـد:
بـه  قدمـت  حیـث  از  چهـار  رقـم  »رمـز 
از  قبـل  دوران  بـه  شـاید  و  زمان هـا  دورتریـن 
تاریـخ برمی گـردد و همیشـه بـا تصویـر خـدای 
خالـق جهان تـوأم بوده اسـت. رمز تربیع، تجّسـم 
کمابیـش مسـتقیم خداونـد اسـت و در رؤیاهـای 
اشـخاص حاکی از چیزی شـبیه به خـدای باطنی 

.)3۴  :1393 )سـلمانی نژاد،  اسـت« 

غنـای ایـن عـدد از سـایر موارد آشـکارتر اسـت. 
چهـار راه منشـعب از مانـداال و چهـار بـاد کیهانـی 
می توانـد اشـکال دیگری از این عدد باشـد. همچنین، 
»در بسـیاری از ادیـان، نـام خداونـد از چهـار حـرف 
تشـکیل شـده اسـت: دیـوا، الهـه، یهـوه، دی یـو، در 
زبـان آلمانـی و تئـوس در یونانـی« )ترّقـی، 13۸۶: 
۸۶(. کاسـیرر مهم تریـن عامـل تقـّدس عـدد چهار را 
ارتبـاط آن بـا فضـای کیهانـی دانسـته، معتقد اسـت 
چهـار، ارتبـاط مقّدسـی بـا مناطقـی از فضـا دارد و 
در هـر چهارگانـة ایـن شـکل کلّـی، چهارگانـة جهان 
آشـکار اسـت. در قرون ُوسـطی، چهـار انتهای صلیب 
را معادل چهار منطقة بهشـت، اعّم از شـمال، جنوب، 
شـرق و غـرب می دانسـتند )ر.ک؛ کاسـیرر، 13۷۸: 
۲3۶(. ایـن عـدد به سـبب ارتبـاط با صلیـب در میان 
مسـیحیان نمـاد برکـت، فراوانـی و جهانگیـری نیـز 
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به شـمار مـی رود و از اهمّیـت فوق العـاده ای برخوردار 
اسـت. حّتـی اُْسـُقف های مسـیحی در مجلـس دعای 
اختصاصی خود، چهل شـمع روشـن می کننـد )ر.ک؛ 

یونـگ،13۷۰: ۸1(.

همچنیـن، ظاهـر و باطـن در ایـن عـدد مسـتتر 
اسـت و از ایـن رو، کامـل اسـت. در کتـاب ودا نیـز 
عـددی مقـّدس محسـوب می شـود؛ زیـرا ایـن کتاب 
به چهار بخش منقسـم اسـت. قـرآن نیـز از چهار نوع 
تقسـیم بندی برخوردار اسـت که شـامل جـزء، حزب، 

سـوره و آیـه می باشـد.

بهـار از اسـتاد خـود هنینـگ نقـل می کنـد کـه 
حّتـی ایرانیـان در آغـاز، تنها به چهار آسـمان معتقد 
بوده انـد و اعتقـاد آنـان بـه هفـت آسـمان بـه سـبب 
نفـوذ عمیـق نجـوم بابلی بر ایرانـی اسـت )ر.ک؛ بهار، 
13۷۶: ۶۶(. در مصـر هـم چهار نقطة اصلی رسـمّیت 
داشـت و در تعـداد خدایان و فرزنـدان آنها عدد چهار 
بـه نحـو عجیبـی تکـرار می شـود کـه ایـن تکـرار به 
هیچ وجه تصادفی نیسـت )ر.ک؛ هـارت، 13۷۴: ۲۰(.

بدیـن ترتیـب، عدد چهـار کامل ترین عدد اسـت 
و نمـاد کمـال الهـی به شـمار مـی رود. دانشـمندان و 
فالسـفة طبیعـی قرن ها پیش بین دایـره و عدد چهار 
ارتبـاط مسـتقیم قائـل بوده انـد و دایـره را بـه معنـی 
خـدا می دانسـتند. یونـگ بـر آن اسـت کـه تصاویـر 
الوهّیـت نهفتـه در بطن ماّده در علم کیمیا، سـرزمین 
بهشـت، تخم مـرغ اّولّیه ای که جهـان از آن اراده شـد 
یـا همـان ماهـی گـرد در دریـا کـه منشـاء آفرینـش 
بـود، همـه و همـه بـا عـدد چهـار و دایـره در ارتباط 
هسـتند. همچنیـن، وی چهار مرحلة اکسـیر اعظم را 
که شـامل سـیاهی، سـفیدی، سـرخی و زردی است، 
یـادآور می شـود که هـم اهمّیـت معجزه آسـای چهار 
رنـگ را نشـان داده، هـم عدد چهـار را تبیین می کند 

ادیـان و  )ر.ک؛ یونـگ،13۷۰: ۸1(. عـدد چهـار در 
مذاهـب مختلف مـورد توّجه و اهمّیت واقع شـده که 

ایـن امـر خود موجب شـگفتی بسـیار اسـت.

1ـ4( پنج
پنج، شـمارۀ انگشـتان دسـت و پای آدمی اسـت، 
تعـداد حـواس را بیان می کند، »عالمت وصلت اسـت 
و فیثاغورثیـان آن را عـدد نکاح خوانده انـد. در ضمن، 
پنـج عدد مرکز، هماهنگی و توازن اسـت« )شـوالیه و 

گربران، 13۷۸: ۲۴(.
اهمّیـت  ممالـک  از  بسـیاری  در  پنـج  عـدد 
ایرلنـد، آمریـکای  فوق العـاده ای دارد. چیـن، ژاپـن، 
التیـن، مراکـش و هنـد از ایـن جمله انـد. چینی هـا 
کلّّیـة قوانیـن بشـری را پنجگانه درمی یابنـد که پنج، 
رنـگ، طعـم، لحن و سـّیاره نمونـه ای از آن هسـتند. 
در هنـد پنـج عـدد شیواسـت و اصل زندگی را نشـان 
می دهد. در اسـالم نیز عدد پنج بسـیار مقّدس اسـت 
و بـه پنـج نـور آفریـده شـده پیـش از نخسـتین آدم 
اشـاره دارد. فرهنـگ نمادها سـتارۀ پنج پَـر، پنج نماز، 
خمـس امـوال، پنج تکبیـر، پنج کلید قـرآن مجید در 
راز عرفان و پنج انگشـت دسـت حضـرت فاطمه)س( را 
نشـان از تقـّدس ایـن عـدد در اسـالم می دانـد )ر.ک؛ 

همـان: ۲5۲(.

عـدد پنـج در بین بعضی از فالسـفه نیـز اهمّیت 
بـه »قدمـای  بـه طـوری کـه معتقـد  باالیـی دارد، 
خمسـه« هسـتند و پنـج اصـل خـدا، نَْفـس، هیولی، 
زمـان و مـکان را قدیـم می داننـد. البّتـه اسـماعیلیان 
اگرچـه بـه تقـّدس عـدد پنج معتقدنـد و بـر این پنج 
مـورد تأکیـد دارنـد، اّمـا قدیـم بـودن آنهـا، به ویـژه 

قدمـت زمـان و مـکان را رد کرده انـد.
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1ـ5( هفت
هفت عددی بسـیار آشناسـت و روزانه در باب این 
عدد، شـاهد مصادیق بسیاری هستیم. هفت روز هفته، 
هفـت طبقـة آسـمان، هفـت خوان رسـتم و سـهراب، 
هفـت بـار طـواف خانـة کعبـه و... نمونه های اندکـی 
هسـتند کـه در زندگـی روزانـة خـود آنهـا را می بینیم 

یـا می شـنویم )سـلمانی نژاد، 1393: 3۶(.

تقـّدس عـدد هفـت در تمـام ادیان و ملـل بدون 
شـّک و شـبهه دیـده می شـود. ایـن اهمّیـت بیش از 
همـه در اسـاطیر بین الّنهریـن خود را نشـان می دهد. 
وقتـی مـردوک بـرای کسـب مقـام برتریـن خـدا، به 
مبـارزه بـه تیـه مـت برمی خیزد، پـس از محاصـرۀ او 
هفـت بنـد را برمی انگیـزد تـا پشـت او روانـه شـده، 

سـبب آشـفتگی روانـی تیـه مـت گردند.

در اسـاطیر پایـان جهان بین هنـد و اروپاییان نیز 
ایـن اعتقاد وجـود دارد کـه جهان در آتشـش خواهد 
سـوخت و ایـن امـر مسـاوی با پایـان جهان اسـت. بر 
ایـن اسـاس، »افـق در شـعله ای منفجـر خواهد شـد، 
هفـت یـا دوازده خورشـید در آسـمان ظاهـر خواهـد 
گردیـد و دریاهـا را خشـک خواهـد کـرد و زمیـن را 
خواهـد سـوزاند« )الیـاده، 13۷۶: 5۶(. عـالوه بر این، 
وجـود هفـت سـّیاره در آسـمان، نقشـة هفت بخشـی 
جهـان در کتـاب بقراطـی، سـازماندهی کّل جهان در 
هفت سـازمان طبـق  اندیشـه های هند، بابـل و ایران، 
همگی نشـانة اهمّیت این عدد اسـت. کاسـیرر معتقد 
اسـت تقّدسـی کـه بـرای اعداد یـک تا چهـار در نظر 
گرفتـه می شـود، بـا درجـة بسـیار برتـری بـه عـدد 
هفـت تعلّـق می گیـرد. وی اهمّیـت هفـت را بیشـتر 
در جاهایـی می دانـد کـه تحـت تأثیر فرهنـگ بابلی ـ 
)ر.ک؛  باشـند  واقـع شـده  بین الّنهرینی هـا  آشـوری 

کاسـیرر، 13۷۸: ۲۲۲(.

آییـن میتـرا که در اسـاطیر یونان و روم نیز ریشـه 
دوانـده، بـر پایـة هفـت مرحلـه بنا نهاده شـده اسـت. 
ایـن مراحـل ظاهراً از هفت سـّیاره گرفته شـده اسـت. 
مراحـل هفتگانـه میترائیسـم عبارتنـد از: 1ـ کالغ که 
نماد عنصر هواسـت. ۲ـ همسـر که عنصر آب را نمایان 
می کنـد. 3ـ سـرباز کـه معـّرف عنصر خاک اسـت. ۴ـ 
شـیر کـه نماد آتش اسـت و اشـاره بـه پایان جهـان با 
سـوختن در آتـش دارد. 5ـ پارسـی کـه ایـزد قّیـم او، 
مـاه اسـت. ۶ـ پیـک خورشـید که عالیم مشـّخص آن 
تازیانـه، هاله و مشـعل اسـت. ۷ـ پیر کـه برترین درجه 
در این آیین اسـت )ر.ک؛ ورمـارزن،13۸۰: 1۶۷ـ1۸5(.

آنـان روز هفتـم هفتـه را مقـّدس شـمرده، مورد 
توّجـه قـرار می دادنـد. نـام هفتمیـن ماه سـال را مهر 
نهاده انـد کـه عـالوه بـر دوسـتی، مفهـوم پیمـان و 
خورشـید را دارد و بـر آییـن میترائیسـم نیـز اطـالق 
می شـود و »در یونـان نیـز هفتمیـن روز مـاه را بـه 
آپولـون )خـدای خورشـید( اختصـاص داده انـد و او 
چنگـی می نواخـت که هفت سـیم داشـت... مصریان 
هفـت ایـزد روشـنایی و هفت ایـزد تاریکی داشـتند« 
)شـاهین، 13۸3: 1۰۴(. کاسـیرر بیان می کند که در 
فلسـفة یونانی، عـدد هفت به آتنه باکره کـه از مادری 
زاده نشـده، تعلّق دارد و هفت، عدد خداست. در قرون 
ُوسـطی نیز هفت را عددی کامل می شـناختند. البّته 
»از همـان زمان هـای قدیـم، عـدد نُـه با هفـت رقابت 

داشـته اسـت« )کاسـیرر، 13۷۸: ۲33(.
فریـزر در شـاخة زّریـن در بـاب عدد هفـت و نُه و 
تقـّدس آنهـا، اسـاطیری را نقـل می کند کـه در ضمن 
آنهـا، جادوگـران قبیلـه یـا پزشـکان بـا بسـتن نـخ به 
بـدن بیمـار و زدن هفـت یـا نُـه گـره کـه در هـر روز 
یکـی از آنهـا بـاز می شـود، به درمـان درد و تـب بیمار 

فریـزر، 13۸۴: ۲۶۸(. می پردازنـد )ر.ک؛ 
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هنـدوان نیـز به اهمّیـت عدد هفت واقف هسـتند 
و در توصیـف بـودا، بـرای گزینش راه میانـه برآنند که 
بـودا هفـت شـبانه روز در پـای درخـت انجیـر بـا پـای 
چلیپـا نشسـت تا درونش منّور شـد و حقیقـت عالم را 
دریافـت )ر.ک؛ ذکرگـو، 13۷۷: 13۲(. در سـّنت یهود، 
از شـمعدانی هفـت شـاخه که نمـاد زندگی اسـت و از 

آسـمان به زمیـن می آیـد، سـخن می گویند.

بـرای  کـه  اسـت  آمـده  سـمبل ها  فرهنـگ  در 
کرده انـد  مجّسـم  رنـگ  هفـت  اولوالعـزم  پیامبـران 
و عـدد هفـت نیـز هفتصـد بـار در انجیـل ذکر شـده 
اسـت. آدم را بـا رنگ سـیاه یا مات آورده اسـت و نوح 
بـه رنگ آبی، ابراهیم، سـرخ و موسـی، سـفید، داوود، 
زرد، عیسـی، سـیاه بـّراق و محّمد)ص( سـبز می باشـد 

)ر.ک؛ شـاهین، 13۸3: 1۰۴(.

در اسـالم نیز هفت عدد مقّدسـی اسـت. اشاره به 
آفرینـش هفـت آسـمان و هفـت زمین در سـوره های 
فّصلـت/1۲، الملـک/3 و نـوح/15 آمده اسـت. در آغاز 
نمـاز، هفـت تکبیـر سـّنت شـده اسـت. طـواف دور 
کعبه، هفت مرتبه اسـت. هفتمیـن روز هفته، مقّدس 
اسـت و روز ظهـور منجـی قلمـداد می شـود. دوبوکور 
معتقـد اسـت که گل های تمثیلـی و عرفانـی اغلب از 
هفـت گلبرگ تشـکیل شـده اند و اهمّیت ایـن عدد را 
می رسـانند. همچنیـن، »در روایـات مربـوط به کتاب 
مقـّدس آمـده اسـت کـه دو تـن نمرده انـد: خّنـوخ و 
از آدم بـود«  الیـاس )ایلیـا(، و خّنـوخ، هفتم فرزنـد 
)فـرای، 13۷9: ۲1۷(. همچنیـن، وی عامـل برطـرف 
شـدن قحطـی در زمـان داوود نبـی را قربانـی کـردن 
 .)۲۲3 همـان:  )ر.ک؛  می دانـد  شـاول  پسـر  هفـت 
اسـماعیلیان نیـز شـیعة هفت امامـی هسـتند و بـه 
مراتـب هفتگانة تربیـت معتقدند: مسـتجیب، مأذون، 
داعـی، حّجـت، امـام، اسـاس و ناطـق هفت مرتبـة از 

مراحـل تربیـت نـزد آنان به شـمار مـی رود.

هفـت، مجمـوع سـه و چهـار اسـت و از ایـن رو، 
می توانـد نماد جمع مؤنّث و مذّکر باشـد. سـه، مذّکر و 
چهـار، مؤنّث اسـت. »به عـالوه، عدد هفت رمـز باروری 
و زایندگـی و جمـع ضّدیـن و نقـض و نسـخ دوگانگی 
و ثنویّـت و در نتیجـه، نمـاد وحـدت انسـان و نمـود 
انسـان کامـل و بی نقـص و اتّحـاد زن و مـرد و درون و 
بیرون اسـت؛ زیـرا از جمع عدد چهـار )زمین( که نماد 
مادینگـی اسـت و رقم سـه )آسـمان( که رمـز نرینگی 

اسـت، حاصل آمـده اسـت« )سـّتاری، 13۷۶: 55(.

اجتمـاع عـدد سـه و چهـار در  بـه  نیـز  یونـگ 
راسـتای سـاختن عدد هفت توّجـه خاّصی دارد. »سـه 
در روانشناسـی یونـگ، عـددی اسـت ناکامـل، نرینـه 
و نماینـدۀ قلمـرو خـودآگاه روان و در کنـار آن، عـدد 
چهـار، مادینـه و کامل اسـت و نمایندۀ سـاحت تاریک 
و ناخـودآگاه روان... از یـک کاسـه کـردن سـه و چهـار 
بـه هفت، عـدد تمامّیـت و کمال می رسـیم« )یـاوری، 

.)11۶  :13۷۴

2ـ کهن الگوی اعداد در شعر درویش و صّفارزاده
2ـ1( عدد یک

یکـی از مسـائلی کـه بررسـی آن می توانـد در 
کنـد،  کمـک  مـا  بـه  شـاعران  روحّیـات  شـناخت 
کهن الگـوی اعـداد اسـت. هـر عـدد می توانـد مفهوم 
خاّصـی را ارائـه دهـد و نگـرش و دیـد اجتماعـی و 
روانـی شـاعران را بـرای ما مشـّخص سـازد. عدد یک 
بـه وجـود نخسـتین، آغـاز امـور، آفرینندۀ ازلـی و به 
حرکـت درآورنـدۀ مجموعـة امکانـات ذات و هسـتی 
تقسیم ناشـدنی و اصلی، انفراد و افزایش سـریع داللت 
دارد. اصلـی اسـت کـه منتج بـه ثنویّت می شـود و در 
نتیجـه، به کثـرت و وحـدت نهایـی می انجامـد. عدد 
یک در چین، آسـمانی، نرینه، یانگ و فرخنده اسـت، 
در آییـن عیسـوی، عالمـت پدر ـ خدا و الوهّیت اسـت 
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و در نـزد عبرانیـان، آدونای، سـرور آسـمانی، فرخنده 
و جوهر فردیّت »من هسـتم« و هوش پنهانی اسـت. 
در اسـالم، خداونـد بـه عنـوان یکتـای مطلـق بی نیاز 
اسـت. فیثاغورثیـان آن را روح خداونـد می داننـد کـه 
همـه چیـز از او نشـئت می گیـرد و جوهـر فردیّـت 
اسـت. تائویی هـا معتقدنـد کـه تائـو یـک را و یک دو 
را، دو سـه را، و سـه همه چیز را به وجود آورد )ر.ک؛ 

بهـزادی، 13۸۲: 391(.

عـدد یک در دیوان محمود درویش بسـیار پررنگ 
اسـت و فراوان از این عدد اسـتفاده شـده، اّما در اشـعار 
صّفـارزاده عـدد یـک اصالً بـه کار نرفته اسـت تا بتوان 
بیـن ایـن دو به مقایسـه بپردازیم. لـذا در این بخش به 

اشـعار درویـش در این زمینـه اکتفا می کنیم.
حَراُء َجالَِسًة َعلَی َجلِدی »کانَِت الصَّ

َو أَوَُّل َدْمَعٍة فِی اأْلَْرِض َکانَْت َدْمَعًة َعَربِیًَّة

ُروَن ُدُموَع َهاَجر َهْل تَُذکِّ

أَوَُّل إِْمَرأٍَة بََکْت

فِی ِهْجَرٍة الَ تَْنَتهی«

)درویش،۲۰۰۰م.: 135(.

»صحرا بر پوستم نشسته بود/ و اّولین اشک روی زمین، 
اشکی عربی بود./ آیا اشک های هاجر را به یاد می آورید؟!/ 
ندارد«. پایان  که  هجرتی  در  گریست  که  زنی  اّولین 

در این قصیده، شـاعر دو بار از عدد یک اسـتفاده 
کـرده کـه بـه آغازگر بـودن هاجر اشـاره کرده اسـت 
و از آنجـا کـه عـدد یـک، نمـاد کشـف و الهام اسـت، 
واسـطه ای اسـت بـرای بـاال بـردن انسـان بـه سـطح 
موجـودی برتـر پـس درویـش نیـز در ایـن قصیـده 

هاجـر را موجـودی برتـر معّرفـی می کنـد:

»سنٌّة واحدةٌ تکفی أحیاء حیاتی کلَّها

دفعٌة واحدٌة

أو قبلٌة واحدٌة

أو طلقٌة واحدةٌ« )همان: 5۰5(.

)یک سال کافی است تا تمام زندگیم را زنده کنم

یک بار

یک بوسه

یک شلّیک(.

از آنجـا کـه عـدد یـک، نمـاد فرخنـده بـودن و 
سـرور آسـمانی اسـت، برای نشـان دادن لّذت خود از 
زندگـی، همـه را با نماد یک بیان کرده که نشـانة اوج 

لّذت نویسـنده اسـت.

2ـ2( عدد دو
در بحــث اعــداد آمــده کــه عــدد دو عددی شــوم 
ــع  ــّد نظــر واق ــاد م ــن نظــر، زی و شــر اســت و از ای
نشــده اســت. حّتــی در اغلــب مــوارد کــه از ایــن عدد 
اســتفاده شــده، هــدف تنهــا شــمارش بــوده اســت. 
در اشــعار محمــود درویــش و طاهــره صّفــارزاده 
نیــز عــدد دو جایگاهــی نــدارد. آنهــا بــه ایــن عــدد 
چنــدان نپرداخته انــد و حّداقــل می تــوان گفــت 
ــود  ــد. محم ــه کار نبرده ان ــوم خــاص ب ــا مفه آن را ب
درویــش در یکــی از قصایــد خــود عــدد دو را اینگونــه 

ــرد: ــه کار می ب ب

»کیف تحاوُل خمُس حواٍس مقابلَة المعجزة

و عیناِک معجزتان

تکونین نائمًة حین یخطفنی الموج
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عند نهایِة صدرک یبتدیء البحر

تنقسم الکون هذا المساَء إلی اثنین

أنِت و مرَکبة األرض« )همان: 1۶9(.

)چگونه حواّس پنجگانه در برابر معجزه تالش می کنند

چشمان معجزه اند

می خوابید هنگامی که موج مرا می رباید

هنگام پایان یافتن سینه ات، دریا شروع می شود

هستی این غروب را به دو نیم تقسیم می کند

تو و مرَکب زمین(.

عـدد دو تنـّوع کشـمکش، وابسـتگی و مغایـرت 
نمـاد  ایـن شـعر، درویـش  را نشـان می دهـد و در 
وابسـتگی شـدید بـه چیـزی اسـت کـه وصـف کرده 
اسـت. همچنین، صّفارزاده اینگونه عدد دو را در شـعر 

خـود بـه کار می گیـرد:
»دو روز آخر ماه صفر

نشان نحسی این ماه است

دو روز با سه شهادت«

 )صّفارزاده، 135۷: 9۰(.

2ـ3( عدد سه

اّمـا عدد سـه عـددی خـاّص و قابـل توّجه اسـت. 
در مسـیحّیت، نمـاد پـدر، پسـر و روح القـدس اسـت و 
اهمّیـت فوق العـاده ای دارد.  ایرانـی،  در اسـطوره های 
ایـن عدد نشـانة نـور، آگاهـی، روحانّیـت و وحدت نیز 
می باشـد. محمـود درویـش در قصیـدۀ خـود اینگونـه 

عـدد سـه را بیـان می کنـد:

»أموُتـ  أحّبک

إنَّ ثالثَة أشیاءٍ التنتهی

أنِت والحبُّ والموُت« )درویش، ۲۰۰۰م.: 15۰(.

)می میرم ـ تو را دوست می دارم

سه چیز پایان نمی یابد

تو و عشق و مرگ(.

صّفارزاده نیز می گوید:

»بیهوده ایستاده ام

و بلوچ را

خیره مانده ام

که محض تفّنن

سه بار در روز

علف می چرد

سه وعده نماز می خواند«

 )همان، 13۶5، الف: ۷5(.

مفهـوم نـور و آگاهـی، به ویژه در»سـه وعـده نماز 
خوانـدن« قابـل مشـاهده اسـت. اّمـا دربارۀ »سـه بار 
در روز/ علـف می چـرد«، می توانـد اشـاره بـه خاصّیت 
جادویـی ایـن عدد باشـد کـه آن شـخص را بـه خود 
مشـغول کرده اسـت. عدد سـه، نماد نرینه نیز هسـت 

و نوعی قداسـت در خـود دارد.

2ـ4( عدد چهار

»یجد المهاجُر موجًة غرقت و یرجعها

معه
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بحٌر لتسکن، أم تضیع

بحٌر لیلول الجدید أم الّرجوع إلی الفصول األربعة

بحٌر أمامک، فیک، بحٌر ِمن ورائک

أنا أّوُل القتلی وآخُر َمن یموت«

         )درویش، ۲۰۰۰م.: 1۲3(.

دریا  به  را  آن  و  می یابد  را  غرق شده  موج  )مهاجر 
بازمی گرداند تا آرامش یابد یا تباه گردد.

به فصل های  بازگشت  یا  ایلول جدید  ماه  برای  دریایی 
چهارگانه

دریایی در برابرت، در درونت، دریایی از روبه رویت

من اّولین کشته و آخرین فردی هستم که می میرد(.

در اشـعار صّفـارزاده، عدد چهار بسـامد باالیـی دارد و 
بسـیار مورد توّجـه قرار گرفته اسـت:

»دارم به فصل ها برمی گردم

هنوز همان چهار تا هستند

علف ها هنوز از سبزینه شان می خواند«

                    )صّفارزاده، 135۷: ۴۴(.

عـدد چهـار نشـان فصل هاسـت و ایـن بیـت هم 
مسـتقیم در همیـن مفهـوم اسـتفاده شـده اسـت. 
مصـراع سـوم از بـاروری زمیـن سـخن می گویـد کـه 
همـان اصـل مادینه اسـت و با چهار مرتبط اسـت. در 
ایـن بیـت نیـز چهـار فصل مـورد توّجه شـاعر اسـت:

ــد ــوی آی ــه س ــراج از هم ــگ ح »بان

در چهـار فصـل این مغازه حراج اسـت«

     )همان: ۶5(.

عـالوه بـر ایـن، عدد چهـار در ایـن ابیـات، بیانگر 
چرخـة زندگـی، زمیـن و طبیعت اسـت:

»شبی در خواب دیدم سوار بر چهار شتر شده بودم

چهار اشتر به هم پیوسته و چهار اشتربان

مرا هلهله می کردند« )همان: ۷9(.

به نظر می رسـد شـاعر از نوعی اِشـراف و تسـلّط 
خویـش بـر تمـام زندگی سـخن می گوید. ایـن چهار 
می توانـد مراحـل چهارگانـة سـلوک عرفانـی را نیـز 
تداعـی کند. در اشـعار صّفارزاده، عـدد چهار با حروف 
و کلمـات دیگـر همـراه شـده اسـت و ترکیب هایـی 
سـاخته اسـت کـه مفهـوم کلّّیـت و تمامّیـت را در 
خـود دارنـد؛ مثالً وقتـی می خواهد از همه جا سـخن 
بگویـد، ترکیب هـای »چهارگوش«، »چهارسـو« و... را 

مثـاًل: به کارمی بـرد؛ 

»او دوربینی داشت

دریچه های شهر را

همه چهارگوش

همه مهمور عکس می گرفت« )همان، 13۶5: 55(.

عکـس  کامـل  بگویـد  می خواهـد  صّفـارزاده 
عکـس  چهارگـوش  می گویـد  بنابرایـن  می گرفـت! 
می گرفـت. ایـن کمـال و تمامّیـت در ابیـات دیگر نیز 
دیده  می شـود )ر.ک؛ همان، 13۶۶: 13، 13۲و 1۶۷(. 
عـدد چهـار در ترکیب »چاربالش« نیز مورد اسـتفادۀ 

صّفـارزاده قـرار گرفته اسـت:

»آغاز سال

...آغاز عاشقانة بیداری است

این بالشی که زیر َسِر ماست



57بررسی تطبیقی کهن الگوی اعداد در شعر طاهره صّفارزاده و...؛ صابره سیاوشی و...

از چاربالش است« )همان: 1۶۷(.

صّفـارزاده حـدود 1۰ بـار از عـدد چهار اسـتفاده 
کـرده، فصل هـا، اصـل مادینـه و بـاروری، کمـال و 
تمامّیـت را از آن اراده کـرده اسـت. البّتـه چهـل نیـز 
یکـی از ضرایـب عـدد چهـار اسـت و به همیـن دلیل 
اهمّیـت واالیـی دارد. ایـن عـدد، به ویـژه در عرفـان 
اسـالمی بسـیار مـورد توّجـه اسـت. صّفـارزاده دراین 
ابیـات نیـز سـه بـار از عـدد چهـل صحبـت می کند:

»ما ایستاده بودیم

معصوم و خواب آلود

در هر نگاه

روح ملول جّبار

... از آستان چهل برمی خاست

کسری چرا چهل بستر؟

کسری چرا چهل حاجب؟«

   )همان، 13۶5، الف: 1۸(.

بـه نظـر می رسـد شـاعر از عـدد چهـل مفهـوم 
بسـیار واال و مقّدسـی در نظر داشـته اسـت. به همین 
دلیل، کسـری و عـدد چهل را در کنار هم مورد سـؤال 
قـرار می دهـد. موسـی)ع( سـی شـبانه روز بـه مناجـات 
بـا خـدا پرداخـت و بـا ده شـبانه روز دیگـر، آن را کامل 
کـرد. بنابرایـن، کلّّیت و تمامّیـت این عـدد، او را بر آن 
داشـته تا با شـّک و تردید به خسـروپرویز و عدد چهل 
نـگاه کند. چهل بسـتر نشـان از خواب عمیـق و غفلت 
َشـدید پادشاه اسـت، اّما ناگهان شـاعر متوّجه قداست 
و الوهّیـت موجـود در ایـن عـدد شـده اسـت و برایش 

سـؤال پیـش می آید.

2ـ5( عدد پنج
»مدینٌه التنام وأسماؤها التدوم. بیوٌت تغّیر

سّکانُها، والّنجوُم حصی.

وخمس نوافٍذ أُخری و عشر نوافٍذ أُخری تغادُر

الحائَط

و تسکن الّذاکرُة... والّسفینُة تمضی« )درویش، 
۲۰۰۰م.: 1۸9(.

)شهرش نمی خوابد و نامهایش پایدار نیستند؛ خانه هایی 
که ساکنان آنها تغییر کرده اند

و ستارگان همچون ِشن ها هستند

و پنج پنجرۀ دیگر و ده پنجرۀ دیگر که دیوار را ترک 
می کنند

و حافظه سکنی می گزیند وکشتی می گذرد(.

***** 

»فی الّشارِع الخامِس حیانی. بکی مال َعلَی 
الّسور

الّزجاجی، وال صفصاٌف فی نیویورک

أبکانی. أعاد الماَء للّنهِر. شربنا قهوًة. ثم أفقر 
قنا فی

الّثوانی« )همان: 11۷(.

)در خیابان پنجم مرا زنده کرد. بر دیوار شیشه ای چیره شد.

هیچ پیاده رویی در نیویورک مرا نگریاند، آب را به رود 
بازگرداند. قهوه نوشیدیم. سپس در ثانیه ها پراکنده شدیم(.

*****

»فی شهِر آذار، فی سنِة اإلنتفاضة، قالت لنا األرُض
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أسراَرها الّدمویّة. فی شهر آذاَر مّرت أماَم البنفسِج 
والبندقیِّة خمس بنات

و قِفَن علی باِب مدرسٍة ابتدائیٍّة واشتعلن مع الورِد 
والزعتر البلدّی« )درویش،۲۰۰۰م.: 151ـ15۲(.

)در ماه آذار، در سال انتفاضه، زمین رازهای خونینش 
را به ما گفت.

در ماه آذار، پنج دختر از برابر بنفشه و تفنگ گذشتند.

روبه روی مدرسة ابتدائی ایستادند و با گل و آویشن 
شعله ور گشتند(.

2ـ6( عدد هفت
»و ینشقُّ فی جّثتی قمٌر

ساعَة الّصفر

و فی جّثتی حبٌّة أنبتت للّسنابل

سبع سنابل، فی کّل سنبلة ألف سنبلة« 

              )درویش، ۲۰۰۰م.: 1۸1(.

 )در پیکرم دانه ایی برای خوشه ها رویید
هفت خوشه در هر خوشه، هزار خوشه(.

عـدد دیگـر، عدد هفت اسـت. این عـدد و ضرایب 
آن، حـدود 1۲ بـار در آثـار صّفـارزاده اسـتفاده شـده 
اسـت. عـدد هفـت، عـدد سـالح ها و بادهاسـت. عدد 
اسـاطیر مختلـف، عـدد سـّیارات در آسـمان، تعـداد 
دریاهـا در خشـکی و روزهـای هفتـه را می رسـاند. 
عـددی کـه تقـّدس در اصـل وجـودش نهـاده شـده 
اسـت )ر.ک؛ همـان: ۴1(. ایـن اصل در سـایر موارد از 
قـدرت بیشـتری برخوردار اسـت. صّفـارزاده نیز که به 

اصـل قداسـت ایـن عـدد معتقـد اسـت، می گوید:

»وقتی که جان جوانم را

جاسوس های مّتحد شب

به ُجرم حق طلبی

به سوی دار شقاوت ها می برند،

امید من

به اتّحاد هفت مبین بود« )صّفارزاده، 13۶۶: 
.)11۲

ایـن »هفـت مبیـن« و محکـم بیـش از همـه، 
اهمّیـت عـدد هفـت را می رسـاند. در اسـاطیر، هفت 
گـره و یـا نُـه گـره سـبب درمـان بیماری ها می شـود 
)ر.ک؛ فریـزر، 13۸۴: ۲۶۸(. اینجا نیز »هفت محکم« 
جلوی شـقاوت و گمراهـی را می گیرند. صّفـارزاده در 
چندیـن مـورد، وقتـی می خواهـد از چیـزی تمـام و 
کمـال سـخن بگویـد، از ایـن عـدد کمـک می گیرد؛ 

: مثاًل
»دنبال این طلیعة خوشحال

سپاهیان

دلخستگان

ستم شدگان

هر هفت تن

بسته به زنجیر زور« )همان، 13۶5، الف: 39(.

صّفـارزاده در نظـر دارد بـا این عدد، تمـام گروه ها 
را ذکـر کند. این اسـت کـه می گوید: »هـر هفت تن«.
ایرانـی نیـز مـورد  عـدد هفـت در آداب کهـن 
توّجـه بوده اسـت و اهمّیـت زیادی داشـت؛ به عنوان 
مثـال، در آغازیـن لحظـات شـروع سـال نـو، هفـت 
شـیء مختلـف کـه بـا حرف سـین شـروع می شـود، 
ایرانـی اسـت. صّفـارزاده از  زینت بخـش سـفره های 
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ایـن مـورد هم غافل نبـوده، با ایـن ابیات، ناخـودآگاه 
اهمّیـت ایـن عـدد را یـادآوری کـرده اسـت:

»امروز

در بامداد خّرم نوروز به سفرۀ مجلّل سال

آن هفت سین مبارک

نزول فرمودند

سالم

سالم

سالم« )همان، 13۷۸: ۷(.

وی خسـتگی از کارهـای اداری را نیـز بـه صورت 
تمـام و کمـال بـا کمـک عـدد هفـت بیـان می کنـد: 
»دلتنگی مردی بود که در شـیلی هفت پُسـت اداری 
داشـت« )همـان، 135۷: ۶9(. شـاعر وقتی می خواهد 
تمـام کودکـی خـود را از دسـت  رفتـه قلمـداد کنـد، 
بـه مـرگ دوسـت هفت سـالة خـود اشـاره می کنـد: 
»بهتریـن همبازی من دختر همسـایه مان بـود که در 

هفت سـالگی ُمـرد« )همـان، 13۴9: 1۲(.
هفـت، عـدد روزهای هفتـه نیز هسـت و این امر، 
اهمّیـت دوبـارۀ این عدد را نشـان می دهـد. صّفارزاده 

به این مسـئله هم اشـاره دارد:

»یهوه مشرق را به رودخانه داد

و شنبه را به بیکاران.

هر هفت روز هفته حراج است

حّتی به شنبه شکر فراغت نداده اند« )همان، 
13۶5، الف: 1۸۰(.

در تکمیـل اهمّیـت این عـدد در ناخـودآگاه ذهن 

شـاعر کرمانی می توان به این ابیات نیز اشـاره داشـت:

»بلند می خوانم

بانوی ما

آن قبر هفتگانه

آن گور نهفته

زِ دیدار اشقیا

در قلب ماست

این هفتگانه صورت قبر

...معنای کامل درد است

دردی به سهمگینی درد امام

امام هفتم

در انقیاد دایمی زنجیر« )همان، 13۶۶: 11۲(.

بـا نگاهی بـه این ابیـات، متوّجه مفاهیـم دیگری 
نیز می شـویم؛ به عنـوان مثال، در بین شـیعیان، امام 
هفتـم بـه عنـوان »باب الحوائـج« مطرح شـده اسـت. 
ایـن عقیـده عـالوه بر آزموده بـودن این امـر، می تواند 
ناشـی از جایـگاه ایـن امام بزرگـوار باشـد. همچنین، 
شـاعر، قبر ناشـناختة بانوی بزرگ اسـالم و مادر تمام 
امامـان را قبـری هفتگانـه و روی نهفتـه می شـمارد. 
ایـن امـر عـالوه بـر واقعّیـت خـاّص تاریخی خـود، به 
اهمّیـت عدد هفت در بین مسـلمانان نیز اشـاره دارد. 
چنان کـه پیـش از ایـن نیز بیان شـد، اهمّیـت برخی 
اعـداد سـبب شـده اسـت تـا ضرایب ایـن رقم هـا نیز 
مـورد توّجـه خـاص قـرار گیرنـد. بـر همیـن اسـاس، 
صّفـارزاده وقتـی می خواهد به تکثیـر و افزایش تعداد 
بیـداران اشـاره کنـد، از ضرایـب عـدد هفت اسـتفاده 

کرده اسـت:
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»تکثیر می شود و می ماند

هر تن

هزار تن

هفتاد هزار تن« )همان، 13۶5، ب:3۰(.

بدیـن ترتیـب، اعـداد هفتـاد و هفتادهـزار نیـز از 
تقـّدس موجـود در عـدد هفـت برخـوردار بوده انـد و 

مـورد توّجـه قـرار گرفته انـد.

نتیجه گیری
* عـدد یـک در اشـعار محمـود درویـش بسـیار بـه 
کار رفتـه، اّمـا در اشـعار طاهره صّفـارزاده بازتابی 

است. نداشـته 

* عـدد دو در شـعر هـر دو بسـیار کـم بـه کار رفتـه 
اسـت. عـدد دو در دیـوان آنـان تقریبـاً جایگاهی 
نـدارد. صّفـارزاده تنهـا در یـک مـورد عـدد دو را 
بـه عنـوان کهن الگـو بـه کار گرفتـه کـه در آن 
جنبـة شـوم و نحس بـودن عدد دو بازتـاب یافته 
اسـت، اّما محمـود درویش در یکی از اشـعار خود 
عـدد دو را بـه عنـوان کهن الگـو و آن هم برخالف 

صّفـارزاده، مثبـت بـه کار برده اسـت.
* صّفـارزاده در اشـعار خـود هفـت بـار از عـدد سـه 
اسـتفاده کـرده اسـت و در شـعر او، بیانگـر نـور، 
آگاهـی و وحـدت اسـت و نوعـی قداسـت با خود 
بـه همراه دارد. در شـعر محمـود درویش نیز عدد 
سـه و ضرایـب آن ده بـار بـه کار رفته اسـت و در 

شـعر او نیـز نوعـی قداسـت را به همـراه دارد.

* در شـعر محمـود درویـش، عـدد چهار و مشـتّقات 
آن دو بـار بـه کار رفتـه اسـت و نشـان فصل هـا 
و بیانگـر اصـل مادینه اسـت. در شـعر صّفـارزاده 

نیـز عـدد چهار سـیزده بار بـه کار رفته اسـت که 
عـالوه بـر اصـل مادینه، بیانگر اِشـراف، تسـلّط بر 
خویـش و بر تمام زندگی، سـلوک عرفانی، کلّّیت 

تمامّیت می باشـد. و 
* در شـعر محمـود درویـش، عدد پنج بازتـاب زیادی 
دارد. ایـن عـدد در آییـن هنـدو، اصـل زندگی را 
نشـان می دهـد و در بیـن شـیعیان از اهمّیـت 
خاّصـی برخـوردار اسـت. قداسـت پنج نـور، پنج 
تـن و... نشـان از توّجـه خـاص به این عدد اسـت 
کـه درویش عدد پنج را در اشـعار خـود به عنوان 
کهن الگـو فـراوان بـه کار بـرده، اّمـا این عـدد در 

اشـعار صّفـارزاده بازتابی نداشـته اسـت.
* عـدد شـش نیز در اشـعار محمـود درویـش بازتاب 
 اندکـی یافته اسـت، اّما در اشـعار صّفـارزاده دیده 

نمی شـود.

* در اشـعار درویـش، عـدد هفـت فقـط یـک بـار 
بـه کار رفتـه، اّما در اشـعار صّفـارزاده عدد هفت و 
مشـتّقات آن دوازده بار به کار رفته اسـت و بیانگر 
تقـّدس و تکامـل در شـعر هـر دو شـاعر می باشـد.
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ــــــ . )13۶5(. ب. بیعـت بـا بیداری؛  ــــــــــ
58ـ1356.   سـال های  اشـعار  برگزیـدة 

تهـران: حـوزۀ اندیشـه و هنـر اسـالمی.
ـــ . )13۶۶(. دیدار صبح. شیراز: نوید. ـــــــــــــ

ــــــــــــــــ . )13۶5(. رهگـذر مهتـاب. چ۲. 
شـیراز: نویـد.

ــــــــــــــــ .  )13۶5(. سّد و بازوان. چ۲. شیراز: 
نوید.

ــــــــــــــــ .  )13۴9(. طنیـن در دلتا. تهران: 
امیرکبیر.

ــــــــــــــــ . )13۷۸(. گزیـدة ادبّیات معاصر 
)مجموعه شـعر(. تهران: نیسـتان.

فـرای، نورتـروپ. )13۷9(. تحلیل نقد. ترجمة صالح 

حسینی. تهران: نیلوفر.
فریـزر، جیمیز ادوارد. )13۸۴(. شـاخة زّرین. ترجمة 

محّمدکاظم فیروزمند. تهران: انتشـارات آگاه.
کاسـیرر، ارنسـت. )13۷۸(. زبان و اسـطوره. محسن 

ثالثـی. تهران: نشـر نقره.
.گریـن، ویلفر دال و دیگـران. )13۷۶(. مبانی نقد ادبی. 

ترجمة فرزانه طاهـری. تهران: نیلوفر.
ورمـارزن، مارتیـن. )13۸۰(. آیین میترا. ترجمة بزرگ 

نادرزاد. چ3. تهران: نشـر چشمه.
هـارت، جـرج. )13۷۴(. اسـطوره های مصری. ترجمة 

عّبـاس مخبر. تهران: نشـر مرکز.
یـاوری، حـورا. )13۷۴(. روانـکاوی و ادبّیات )دو متن، 

دو انسـان، دو جهان(. تهران: نشـر تاریخ ایران.
یونـگ، کارل گوسـتاو. )13۸۶(. چهـار صورت مثالی. 
ترجمـة پرویـن فرامـرزی. مشـهد: آسـتان قـدس 

رضوی.
ـ . )13۷۰(. روانشناسـی و دیـن.  ــــــــــــــــــ

ترجمـة محّمدحسـین سـروری. تهـران: سـخن


