
 

 

بررسی سنجشی تقابل شهر و روستا در شعر محمدرضا عبدالملکيان و احمد 
 عبدالمعطی حجازی

 صغری ميرساالری . ،6صابره سياوشی .0

 ، تهران، ايرانديار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستا ـ0
 ، تهران، ايرانانسانی و مطالعات فرهنگیدانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم  ـ6

 (06/00/0331تاري  پذيرش: ؛ 13/16/0331)تاري  دريافت: 

 چکيده

هـا   انـد کـه تجربـۀ زنـدگی در هـر دوی آن      از ديرباز دو پديـدۀ متقابـل بـوده   « روستا»و « شهر»
، تأثيرهـای  است. اين تقابل و به تبع آن های فکری، روحی و اجتماعی زيادی به همراه داشته دغدغه

اسـت. در نگـاه بيشـتر     روحی ناشی از زندگی در اين دو مکان، همواره در شعر شاعران وجود داشـته 
های مثبت خود نماد تنهايی، تـاريکی و تشـويش، و در مقابـل آن،     با وجود همۀ ويژگی« شهر»آنان، 
ـ  هايش، نماد سادگی، صميميت و پـاکی اسـت. ايـن پـژوهش     به سبب همۀ خوبی «روستا» ه شـيوۀ  ب

ـ تحليلی به بررسی تطبيقی شهرگريزی و روستاگرايی در شـعر دو شـاعر معاصـر ايرانـی و      توصيفی
مصری محمدرضا عبدالملکيان و احمد عبدالمعطی حجازی، از طريق مراجعۀ مستقيم بـه دفترهـای   

ی ايـن  است. نتـايج گويـا   شعری اين دو شاعر و با استناد به مکتب آمريکايی ادبيات تطبيقی پرداخته
است که هر دو شاعر با وجود زندگی در شـرايط سياسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی و جغرافيـايی کـامالً       

های مشترکی همچون حسرت بر گذشته، بازگشـت بـه روسـتا و نفـرت از      متفاوت، حاالت و انديشه
  تفاوتی که در شيوۀ بيـان احسـاس دو شـاعر نسـبت بـه روسـتا ديـده        اند. شهرنشينی را تجربه کرده

گـردد و   شود، اينکه بيشتر اشعار حجازی بر مدار حسرت بر گذشته و صميميت حاکم بر روستا می یم
روايت زندگی فردی و تجربيات شخصی خود اوست، حال آنکه نگـاه عبـدالملکيان، نگـاهی کلـی و     
همراه با اشتياق در عين دوری از حسرت نسبت به روستاسـت کـه بـرای هـر مخـاطبی ملمـوس و       

 .تشدنی اس درک

ادبيات تطبيقی، شعر معاصـر پارسـی و عربـی، شـهرگريزی، روسـتاگرايی، محمدرضـا       ها:  کليدواژه
 .عبدالملکيان، احمد عبدالمعطی حجازی
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