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ای اجتماعی است از این مقوله مستثنی نیست. شعر با توجه به تاثیر عمیق خود همیشه تجلی 
گاه احساسات و عواطف بشر و عرصه ای برای ظهور ارزش ها در ادبیات هر عصری محسوب می شده 
است. شاملو بسیار متاثر از وضع اجتماعی دوران خود، شعر را راهی برای نشان دادن خوبی ها و 
بدی های زمانه اش می دانست. کالم او تصویرگر بسیاری از ارزشها و ضد ارزش هایی است که در 
باور و اعتقادات، نظام فکری و ایدئولوژی و جامعه اش جریان داشت. موضوع این مقاله بررسی 
ارزش هایی مانند پایداری، صبر و بردباری، ظلم ستیزی و ... و ضد ارزش هایی همچون ناامیدی، 
و... در سومین مجموعه شعر شاملو با عنوان هوای تازه است. مفاهیم مورد نظر در این مجموعه 
شعر همراه با مصادیقی از این مجموعه شعر بررسی و استخراج شده و در نهایت نشان می دهد 
که شاملو هنرمندی است متعهد که در عین توجه به زیبایی شناسی، شعر را در خدمت رسالیتی 

اجتماعی قرار می دهد.
واژگان کلیدی: شعر، شاملو، هوای تازه، ارزش، ضد ارزش، هنر متعهد

تاریخ دریافت مقاله: 1397/8/21
تاریخ پذیرش مقاله: 1398/6/4

دو فصـل نامه ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیـات
فـارسـی دانـشـگاه آزاد اسـالمی، واحـد فســا
س10، ش2 )پیاپی21(، پاییز و زمستان 1398

Email: yasna.sani77@gmail.com
m.salari11@yahoo.com



دو فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی80 /

1- مقدمه
»شعر امروز درونمایه ای اجتماعی دارد. شعری که دیگر زورمداران را ستایش نمی کند 
و کاالیی بی قدر در ازای صله ای ناچیز نیست تا به انحطاط کشیده شود شعر امروز انعکاس 
دردهای جامعه ی خویش است.« )ضیاء الدینی، 1389: 42( بنابراین شناخت واقعی شعر 
مردم  نفوس  در  زیرا  است،  مقبول  امروز  شعر  است.  جامعه  شناخت  به  موکول  و  منوط 
تأثیر بیشتری دارد. شاعر هر قدر بیشتر در بین عامه برای خود هم درد پیدا کند همان 
قدر مقبولیتش بیشتر است. )زرین کوب،1379: 32- 272( شاملو یکی از تاثیرگذارترین 
شاعران معاصر فارسی است که شهرت و اعتبار وی عالوه بر خالقیت های سبکی و زبانی، 
توجه به مسائل اجتماعی و انسان است. شاملو آفریننده ی زیباترین مفاهیم اجتماعی از 
دغدغه ها و رنج های انسان معاصر است. شاعر که خود در بطن اجتماع حضور دارد نسبت 
به مسائل جامعه بی تفاوت نیست. شاعری اجتماعی و متعهد نسبت به زمانه ی نابسامان، 
واکنش هایی از خود نشان می دهد و حتی عشق در شعرش با دغدغه های اجتماعی، سیاسی 

و فلسفی گره خورده است. 
بررسی ارزش ها و ضد ارزش ها در آثار شاعران و نویسندگان از مباحث جامعه شناسی 
ارزش ها،  و  دارد  جامعه  با  پیوندی  پژوهش  این  مبانی  بنابراین  می آید.  شمار  به  ادبیات 
خواسته ها، آرمان ها و ضدیت با آن را در کالم شاملو در مجموعه ی هوای تازه خواهیم دید. 
شعر شاملو با ذهن و زبان مردم ایران پیوند خورده است و تفکر حاکم در هوای تازه 
در خور توجه است. پرداختن به مسائل سیاسی، اجتماعی، انسان گرایی، مسائل و مباحث 

مختلف زندگی مردم، شعر شاملو را مورد اهمیت قرار داده است.
 هوای تازه حاصل سال های 1326 تا 1335 است. در هر هشت بخش کتاب دیدگاه ها 
و تجربیات شاملو را می بینیم. شاعری که به افق های تازه ای دست پیدا می کند و بازتابی 
از برخورد شاعر با زندگی و هستی است. انتشار هوای تازه نقطه عطفی در زندگی شاعر 
است. نیمی از این مجموعه به شعرهای نیمایی و چهارپاره اختصاص دارد. و نیمی دیگر 
دربرگیرنده ی شعرهای بی وزن )سپید( است. شعرهای شاملو در هوای تازه عواطف ناشی از 
تأثرات اجتماعی است. محور اصلی تمام این عواطف، اجتماع و مردم است. کمتر شعری در 
این دوره از او وجود دارد که اثری از دردهای مردم در آن نباشد. شاعر در بطن اجتماع است 

و نسبت به دردها و بی عدالتی های مسلط بر جامعه بی تفاوت نیست. )رونق، 20:1388(
موضوع این مقاله بررسی ارزش ها و ضد ارزش ها در مجموعه ی هوای تازه احمد شاملو 
است که همراه با مصادیق و مفاهیم ارزشی و ضد ارزشی آورده شده است. همچنین روش 
مطالعه و جمع آوری اطالعات از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته 
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است و با توجه به مطالعه کتب و مقاالت پژوهشی مستقل در این موضوع صورت گرفته 
است.

2- بحث و بررسی
2-1- بازتاب ارزش ها در مجموعه ی هوای تازه شاملو

به اعتقاد جامعه شناسان ارزش ها، باورهای ریشه داری هستند که اعضای یک گروه، آن 
را به مثابه معیاری برای ارزیابی شایست ها و ناشایست ها و نیز آنچه بدان عالقه یا دلبستگی 
دارند و با رسیدن به آن خرسند می شوند به کار می برند. )ر.ک. بیرو، 1370: 445( آنها 
ارزش ها را از ارکان فرهنگ می دانند و بر این باورند که به هر نسبتی که ارزش ها آسیب 
ببینند حیات اجتماعی آن جامعه نیز به خطر می افتد. )ر.ک. مریجی، 1387: 8(. »آنچه 
در بررسی  ارزش های اجتماعی مهم می نماید این است که ارزش های اجتماعی در جامعه 
خلق می شوند و عوامل زیستی و وراثتی در بروز آنها نقشی ندارند.« )ستوده و شهبازی، 

)161 :1388
احمد شاملو شاعری است که ارزش های انسانی جایگاه ویژه ای در کالمش دارد و از ضد 
ارزش ها سخن به میان می آورد. جامعه شناسان ارزش های اجتماعی را به سه گونه تقسیم 
می کنند. ارزش های غایی، نسبی و ویژه کوشش شده است مصادیق این ارزش ها در کالم 

احمد شاملو در مجموعه ی هوای تازه بررسی شود. 
ارزش هایی اطالق می شود که در تمام زمان ها و در  از  به آن دسته  ارزش های غایی 
همه جوامع مطلوب و خواستنی اند مثل فروتنی، انصاف، عدالت، مدارا و ... ارزش های نسبی 
ارزش هایی هستند که در فرهنگ ها و جامعه ها و زمان های معینی مطلوب تلقی می شوند. 
مانند خاموشی، شهادت، نژادپرستی و... ارزش های ویژه به اموری می گویند که فقط بین 
گروه های اجتماعی خاص رواج دارند. ارتشی ها، گروه ها و مشتری های شغلی مشابه، جوانان، 
اقلیت های دینی، نژادی یا قومی دارای ارزش های ویژه ای هستند که آنان را از دیگر گروه ها 

یا از کل جامعه متمایز می سازد. )همان، 1388: 163(
2-1-1- شجاعت

 ارزش انسان در پویایی و تغییر شرایط نامناسب است. شجاعت و دلیری در تمام فرهنگ 
اعمال  و  آزادی خواهی، حرکات  در حق طلبی،  است. شجاعت  پسند  و  مورد ستایش  ها 
اشاره  فایده آن  و  ارزش  و  اعتراض  و  فریاد  به  بارها  تحسین شده پسندیده است. شاملو 
کرده است. آگاهی بخشیدن در فضای خفقان از دید شاعر نوعی شجاعت است. در شعر 
»سنگفرش« که شاملو در زندان در سال 1336 آن را سروده است مخاطبین را تشویق 
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می کند؛ آگاهی و دلیری می دهد.
نازلی نماد مبارزی چپ گرا که در مقابل فشارها و تهدیدها  نازلی«،  در شعر »مرگ 
حاضر به سخن گفتن نیست و مانند خورشید روشنگری می کند و این شجاعت همراه با 
مقاومت است که ثمربخش می نماید: نازلی سخن نگفت/ نازلی ستاره بود/ یک دم در این 

ظالم درخشید و جست و رفت. )شاملو، 134:1392(
دیگری  مبارز  همراه  گرفتار شد  مرداد 1332  کودتای 28  از  بعد  وارتان ساالخانیان 
»کوچک شوشتری« زیر شکنجه ی ددمنشانه به قتل رسید و به سبب آنکه بازجویان جای 
رودخانه  به  را  دو  هر  جنازه،  کردن  گم  برای  بودند  نگذاشته  باقی  آن ها  بدن  در  سالمی 
جاجرود افکندند. شعر، نخست »مرگ نازلی« نام گرفت تا از سد سانسور بگذرد، اما این 
بخصوص  مبارز  از صورت حماسه ی یک  و  داد  تعمیم  وارتان ها  تمامی  به  را  عنوان شعر 

درآورد. )شاملو، 1381: 336( 
شاملو بارها نام نازلی را تکرار می کند که خود نامی مستعار برای نام حقیقی شخص مورد 
نظر شاعر است و لذت می برد و تا آنجا که امکان دارد آن را تکرار می کند. در هر سه بند 
شعر مصراع »نازلی سخن نگفت« تکرار شده است و تکیه روی این جمله نشان می دهد که 
شاعر به این نکته خواننده را توجه می دهد که »نازلی« کشته می شود بی آنکه سخن بگوید 
و این سخن نگفتن او یکی از جنبه های بارز شخصیت او باید باشد که شاعر روی آن تکیه 

می کند. )صاحب اختیاری و باقر زاده، 1387: 197(.
2-2-1- حق طلبی

شاملو در داستان پریا که بهترین نمونه شعر فولکلوریک است. عمو زنجیرباف را که نقش 
منفی و ضد مردمی دارد معرفی می کند. نمونه انسان هایی که تن به حقارت می دهند تا زنده 
بمانند و حتی از بافتن زنجیر هم برای دست و پای انسان های دیگر فروگذار نمی کنند و در 
همین روایت باز دیده می شود اسیرانی که آزاد شده اند و عمو زنجیرباف را به میدان شهر 
می آورند با شجاعت و دلیری تاریکی را از بین می برند. االن غالما وایسادن که مشعال رو 
بردارن/ بزنن به جون شب، ظلمتو داغونش کنن/ عمو زنجیربافو پالون بزنن وارد میدونش 
یاور  دور  بچسبن/  کنن/ دست همو  پولش  یه  کنن/ سکه ی  که شنگولش  به جایی  کنن/ 

برقصن. )شاملو، 199:1392(
»شعری که زندگی است« بیانیه ی شعری شاملو و شاعران اجتماعی این دوره است. 
شاملو می خواهد تأثیر شعر را از اطاق های در بسته فراتر ببرد و حتی آن را به جای »مته« 
به کار گیرد. او می گوید زمانی همراه شعر خویش همدوش »شن چوای« کره ای جنگیده 

و یک بار هم حمیدی شاعر را بردار شعر خویش آونگ کرده است )دستغیب، 1373: 56(
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2-1-2- همدلی
شاعر در شعر »مرغ باران« معتقد است به صدای انسان هایی که هیچ وقت همدیگر را 
تنها نمی گذارند و اگر چه یاران در خون غلت می زنند و از پای می افتند اما کسانی که جان 
فدا کرده اند در راه آرمان و هدف شان به زندگی چهره ای زیبا می دهند. آه/ رفته اند از من 
همه بیگانه خو با من/ من به هذیاِن تِب رویای خود دارم/ گفت و گو با یار دیگر سان/ کاین 
عطش جز با یار دیگر سان/  کاین عطش جز با تالش بوسه ی خونین او درمان نمی گیرد. 

)شاملو، 167:1392( 
    در »آواز شبانه برای کوچه ها« شاعر خود را با خداوندان درد نوین خود روبرو می کند. 
همان مردمی که به خیابان آمده بودند دست در دست یکدیگر و شاعر می دید که خونشان 
بر دیوار کهنه ی تبریز شتک می زند. این شعر مربوط به هجوم ارتش شاه به فرقه دمکرات 
آذربایجان در تبریز بود. شاملو با اشاره مستقیم به این حادثه تاریخی با کشته شدگان این 
فرقه هم دردی می کند. خداوندان درد من/ خون شما بر دیوار کهنه تبریز شتک زد/ درختان 
تناور دره ی سبز بر خاک افتاد/ سرداران بزرگ بر دارها رقصیدند. در ادامه شعر تعهد شاعر 
به مردم این گونه بیان می شود می نویسم/ برای مسلولین و / خاکستر نشینان، .../ بگذار خون 

من بریزد و خالء میان انسان ها را پر کند )همان، 248:1392(
2-1-3- قهرمان پروری:

شعر شاملو به زوایای زندگی انسان می پردازد و افت و خیز و ستیز و کشمکش در 
نگاهش اولویت دارد. لبه ی تیز ستیز رو به انسان های از جان گذشته و قهرمانان بی باک 
نیرومندتر می گردد.  افزوده شود، جبهه ی دوستان در خلق  این گروه  به  و هر چه  است 
پس ستایش این قهرمانی و تصویر این ستیز نهایی باید جای همه چیز را بگیرد. او شعر 
خویش،  سرود  با  او  یعنی  می کند.  فریاد  را  دیارش  و  شهر  دردهای  او  یعنی  می نویسد. 

روان های خسته را، آباد می کند. )مختاری، 1372: 298(
از روز و  انسان  شاملو دعوت به یک مبارزه ی نهایی می کند: »هر جا که رنج می برد 
شب.../ هر جا که درد می کشد سوی آدمی ..../ از زور و ناتوانی خود هر دو ساخته/ تیغی 

دوَدم«. )شاملو، 1392: 151(
نمونه های زیادی از نبرد و ایستادگی در »هوای تازه« از جمله »از زخم قلب آبایی« 
»ساعت اعدام« که آبایی به قهرمانی اساطیری در یکی از افسانه های ترکمنی معروف شد 
و در »ساعت اعدام« سرهنگ سیامک با نُه تن دیگر از نخستین گروه سازمان نظامی اعدام 
شدند و شعر لحظه ای است که برای اعدام متهم آمده اند و نشان از خوشحالی یک مبارز 

دارد. در قفل در کلیدی چرخید/ لرزید بر لبان اش لبخندی ... )همان، 138:1392( 
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شعر »از عموهایت« در اعدام مبارزان سازمان نظامی و مخصوصاً مرتضی کیوان نوشته 
شد. شاملو گفته است: »مرتضی، نزدیکترین دوست من بود. انسانی واال با خلقیاتی کم نظیر 
و هوشمندی شگفت انگیز. قتل نابهنگامش هرگز برای من کهنه نشد.« )شاملو، 1381: 

)341
در شعر »پیوند« که انگیزه سرودنش اعدام سیزده تن از سران حزب کمونیست یونان 
بود که شبانه در دخمه های زندان اتن انجام شد و به سیزده هرکول معروف شد. شاعر در 
این زمان با این سیزده تن همدلی می کند و همرنگی و اتحاد خود را بیان می کند. سیزده 
قربانی/ سیزده هرکول/ بر درگاه معبد یونان خاکستر شد/ و آن هر سیزده/ من بودم. )شاملو، 

.)237 :1392
2-1-4- خویشتنداری و مقاومت و صبر

یکی از ارزش هایی که شاعر آن را واال می داند خویشتنداری است؛ که مسئولیت پذیری 
شاعر را در پی آن به دنبال دارد. صبر و بردباری یکی از راه های مقاومت انسان در شرایط 
دشوار است. نمودی از تحمل در زمانی که تحت فشار است. و هنگامی که با مشکالت مواجه 
شده است. قبل از اینکه بخواهد واکنش منفی نشان دهد. در شعر »مرگ نازلی« در ترکیب 
»دندان خشم بر جگر سوخته« بست مفهوم کنایی صبر کردن را می دهد و همین طور آنجا 
که می گوید. نازلی سخن نگفت/ سرافراز/ دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت... )همان، 

 )133:1392
بوده است که مأموران  از سخنی  او  به سبب خویشتن داری  نازلی البد  نگفتن  سخن 
شکنجه و زندان، طالب دانستن آن بوده اند و آنچه طالب آن بوده اند البد افشای نام یاران و 
هم رزمان وی بوده است. )صاحب اختیاری و باقر زاده، 1387: 197( شاعر برای این شخص 
اهمیت و ارزش زیادی قائل است. به دلیل فضای سیاسی حاکم و مسئولیتی که نسبت به 
او احساس می کند از آوردن نامش خودداری می کند و با نام مستعار، او را می خواند. نازلی 

بنفشه بود/ گل داد و/ مژده داد/ زمستان شکست/ و رفت. )شاملو، 1392: 134(
شاملو که در ستایش پایداری »وارتان ساالخانیان« شعر را سروده است. حتی در جایی 
به صورت کنایه اشاره می کند که وارتان سخنی نگوید تا از قتل و اعدام او دست بردارند 
و این توصیه در واقع به خاطر نشان دادن استقامت و پایداری این مبارز است. نازلی بهار 
خنده زد و ارغوان شکفت/ در خانه، زیر پنجره گل داد یاس پیر/ دست از گمان بدار/ با مرگ 
نحس پنجه میفکن/ بودن به از نبود شدن خاصه در بهار. )همان، 133:1392( وارتان که بر 
اثر شکنجه جان خود را از دست می دهد شاعر مرگش را این گونه بیان می کند که با مرگش 

مژده می دهد؛ زمستان، رفتنی است.
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است.  بارز  و  مشخص  خصوصیتی  مردانگی  و  استقامت  و  بی پروایی  »غبار«  شعر  در 
از غریو دیو توفانم  عواطف و احساسات شاعرانه، به صورت زیبایی خود را نشان می دهد. 
هراس/ وز خروش تندرم اندوه نیست/ مرگ مسکین را نمی گیرم به هیچ/ استوارم چون 
درختی پا به جای و در ادامه می گوید حلقه می بندد به چشمان اشک من/ گرچه در سختی 
به سان آهنم. )همان، 1392: 124( خود را از لحاظ استقامت، پایداری و محکم بودن در 

سختی ها به آهن مانند کرده است.
در باب تحمل و صبر خودم  گوید: یک چند، سنگینی خرد کننده ی آرامش ساحل را در 
خفقان مرگی بی جوش/ بر بی تابی روح آشفته ای که به دنبال آسایش می گشت تحمل کرده 

بودم. )همان، 1392: 259(
2-1-5- مبارزه طلبی

و  می کند  عصیان  دارد  وجود  که  سیاستی  و  حاکمیت  علیه  بر  شعرهایش  در  شاعر 
اعتراضش آشکار است. اعتراض علیه سیاهی ها و تیرگی های جامعه. او در عصری زندگی 
می کند که سیاهی بیداد می کند. دورانی که شاملو شاعری را آغاز کرد شروع یک تحول 
اجتماعی بود. یکی از مشخصه های اصلی شعرش، مبارزه است. او عظمت و سربلندی انسان 

مبارز را توصیف می کند و می ستاید .
زندگی و مرگ انسان هایی که هدفشان آزادی، دادگری، عدالتخواهی و نگاهداشت شأن 

انسانی بوده است؛
برای شاملو در خور ارزش است. دیدگاه شاعر از مبارزه ی انسان برآمده است.

با استفاده از سمبل ها، فضای جامعه را که خفقان آور است در شعر "خفاش  شاملو 
شب« بازتاب می دهد. »شب« را به حکومت مستبد، »صبح« را به فردایی بهتر و »خروس« 
را به کسانی که در راه آزادی گام برمی دارند و مبارزه می کنند تعبیر می کند. هر چند من 
ندیده ام این کور بی خیال/ این گنگ شب که گیج و عبوس است/ خود را به روشن سحر/ 
نزدیک تر کند/ لیکن شنیده ام که شب تیره هرچه هست / آخر ز تنگه های سحرگه گذر کند 

)همان، 130:1392(
در شعر »مه« با نمادهای بیابان و »قریه« که نماد اوضاع سیاسی خاص آن زمان است 
موج  و  گرایان  نماد کوشش چپ  بیابان«  در خون  که »موج گرم جاری  روبرو می شویم 
اعتراضات است. بیابان را سراسر مه گرفته است/ چراغ قریه پنهان است/ موجی گرم در خون 
بیابان است/ بیابان خسته لب بسته/ نفس بشکسته/ در هذیان گرم مه/ عرق می ریزدش 

آهسته از هر بند )همان، 114:1392(
در شعر پریا احمد شاملو ضمن بیان آنچه منظور اوست و آن چیزی جز آرزوی برخاستن 

ارزش ها و ضد ارزش ها در هوای  تازه احمد شاملو
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مردم، دست یافتن به آزادی و برچیدن زنجیرهای بردگی نیست... شرح درد قصه ی حاکمیت 
آرمان های  و  خواهانه  عدالت  نیازهای  بیانگر  و  مردمان  و  بندگان  محکومیت  و  خدایگان 
انسانی است )نوری زاده، 1380: 42( همچنین واژه های »دیب« و »عمو زنجیرباف« بازتاب 

حاکمیت مستبد است.
شاعر لحظه اعدام یک مبارز را به زیباترین حالت توصیف می کند. تصویر لبخند مبارزی 
که می داند برای چه و به کجا برده می شود؛ لحظه ای است که زندان بان زندانی را برای اعدام 
می برد. شاملو  بارها در اشعارش عظمت و بزرگی این افراد را به تصویر کشیده است؛ کسانی 
که دست از جان شسته و برای انسانیت تالش کرده اند. رقصید بر لبانش لبخندی/ چون 

رقص آب بر سقف/ از انعکاس تابش خورشید )شاملو، 139:1392(
2-1-6- ظلم ستیزی

در فرهنگ ما مقابله با ظلم و ستم تحسین شده است و ارزش انسان به میزان بصیرت 
او، به وضع موجود و عکس العمل های او تحلیل می شود. شاملو از واژه »شب« در اشعارش 
بسیار استفاده کرده است که نماد تاریکی، ظلم و ستم است. اگرچه می کوشد خواننده را به 
صبحی روشن نوید دهد. آخرش یه شب/ ماه میاد بیرون/ از سر اون کوه/ باالی دره/ روی 

این میدون/ رد میشه خندون. )همان، 187:1392(
شاملو، با رهایی از وجه شعاری شعرهایش و با عمیق کردن و آمیختن با روح جامعه 
و مبارزه علیه ظلم و ستم به خصوص پس از کودتای 28 مرداد 1332 در خدمت مبارزه 
برای آزادی بشر و دفاع از آرمان های بشری قرار می گیرد تا آنجا که مبارزه ی اجتماعی علیه 
ظلم و ستم و بی عدالتی، وجه مشخصه ی اشعارش است. وی علیرغم شرایط نومید کننده ی 
پیرامونش توانست به تدریج و طی تأمل دراز، صدای مقاومت و عصیان نسل خود باشد و 
هم زمان و همسو با جوان ها ، حماسه ی انسان مقاوم و مبارز عصر خود را بسراید. )مجابی، 

)166 :1383
2-1-7- آرمان خواهی:

در جوامعی که اوضاع سیاسی و فرهنگی پر از تنش است؛ اعتراض وجود دارد. وقتی 
نوعی بی عدالتی، ظلم و اختناق در جامعه باشد همیشه گروه هایی آزادی طلب و مبارز به 
دنبال آرمان های خود و تشویق گروه هایی به عصیان و رفع مشکالت هستند و در این راه 
تالش می کنند و برای شاعر، این مبارزات ارزشمند است. شاعر کسوت انسانی، سیاسی، 
زندگی خودش  از  را  اصلی شعرش  توشه  و  دارد  تن  به  آرمانی  از همه مهم تر  و  تاریخی 
گرفته است. نگرش فلسفی و شعری اش دستاورد زندگی در سال های تلخ و دشوار است. 
او به ترسیم صادقانه و بیان آمال خود برای ساختن جامعه ای آرمانی می پردازد؛ آن چه که 



87 /

از استبداد دور باشد. شعرش سراسر انعکاس دغدغه آزادی و زبان شعری اش حربه ای برای 
مبارزه می شود. شاعر به مسائل روز جامعه می پردازد. در آرزوی مهربانی و صمیمیت است 
و می گوید روزی ما دوباره کبوترهای مان را پیدا خواهیم کرد/ و مهربانی دست زیبایی را 

خواهد گرفت. )شاملو، 207:1392(
اگر مبارزه و عشق به آدمی در میان است؛ پس »شعری که زندگی است« باید سروده 
شود. شعری که هم خود را اثبات می کند و هم پرخاش و دشنام و نفرتش را بر سر کسانی 
به  را  آن  بلکه  تهی کرده اند؛  اعتراضش  و  مایه های طغیان  از  تنها  نه  را  می بارد که شعر 

عرصه های پلشتی و بطالت و ابتذال کشانده اند. )مختاری، 1372: 304(
موضوع شعر شاعر پیشین از زندگی نبود/ در آسمان خشک خیال اش او/ جز با شراب و 
یار نمی کرد گفتگو/ او در خیال بود شب و روز/ ... یعنی اثر نداشت وجودش/ فرقی نداشت 
بود و نبودش.../ کیوان/ سرود زندگی اش را / در خون سروده است/ وارتان/ غریو زندگی اش 
را/ در قالب سکوت... )شاملو، 1392: 148(. جهان بینی شاملو به آرمان گرایی و روشنفکری 
زمانه اش مربوط است. شاعری که سری پرشور دارد و سروده هایش سرزنده و همه نشان از 

مبارزه طلبی و به زبانی بر خالف جریان آب شنا کردن است.
 احساس پیروزمندی و برانگیختگی در ستایش انسان مشخصه ای است که شاملو در 
شعرش آن را ارزشمند تلقی می کند و خود را تنها احساس نمی کند. او دوباره عظمت مطلق، 
دوباره ستایش انسان، دوباره احساس پیروزمندی، دوباره مجاب شدن از سر باور، دوباره 
برانگیختگی به سائقه شور و هیجان را بیان می کند. )مختاری، 1372: 315(. می گوید »بر 
شانه ی من کبوتری است که از دهان تو آب می خورد/ که با من از روشنی سخن می گوید/ 

و از انسان که رب النوع همه خداهاست« )شاملو، 1392: 219(
2-1-8- سکوت

شاملو در »هوای تازه« از خاموشی و سکوت بسیار سخن به میان می آورد و همان طور 
که می دانیم در ادبیات سرزمیِن ما، خاموشی گزیدن و پرهیز از گفتار بیهوده یا مهر زدن بر 
زبان، یک اصل اخالقی محسوب می شده است. او از قهرمان مبارزی که در زندان شکنجه 
می شود و حاضر نبوده است نام دوستان مبارز خود را بیاورد و سکوت می کرده به نیکی 
یاد می کند. مرغ سکوت، جوجه مرگی فجیع را/ در آشیان به بیضه نشسته است. )همان، 
133:1392( همچنین گاهی فریاد و خاموشی را در کنار هم می آورد. دست بر دارم که گر 
خاموشم/ با لب ام هر نفسی فریاد است. )همان، 94:1392( شاعر در این گونه خموشی ها و 
سکوت، با زبانی نمادین از خفقان حاکم بر جامعه سخن می گوید. کیوان/ سرود زنده گیراش 
را/ در خون سروده است/ وارتان/ غریو زندگی اش را/ در قالب سکوت. )همان، 148:1392( 
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او در »بهار خاموش« از بهاری سخن می گوید که کسی فانوسی برای روشن کردن خانه و 
استقبال بهار روشن نکرده است و در همه جا سکوت حاکم است. به هر بامی درنگی کرد 
و بگذشت/ به هر کویی صدایی کرد و استاد/ ولی نامد جواب از قریه، نز دشت. )همان، 
87:1392( در شعر »مرد مجسمه« چندین بار از خاموشی سخن می گوید. استاده است 
روز و شب و از خموش خویش/ با گنج های راز درون اش نیازهاست. )همان، 152:1392( 
او چند سال بعد از کودتا در 1335 در شعر »لعنت« همچنان از سکوت شبانه غم بار 
می گوید در تمام شب چراغی نیست/ در تمام شهر/ نیست یک فریاد )همان، 1392: 131( 
شاملو از تعابیر زیادی در هوای تازه برای بیان سکوت و خاموشی همچون لب های بی 

سرود، نغمه یی خاموش، لب فرو بستن و ... استفاده می کند.
2-2- بازتاب ضد ارزش ها: ضدارزش ها می توانند در مقابل ارزش های یک جامعه قرار 
گیرند و هرآنچه را که از نظر افراد یک گروه یا جامعه ناشایست و ناپسند تلقی گردد را 
در برگیرند. از نظر ستوده و شهبازی مفاهیمی چون ریا، دورویی، نان به نرخ روز خوردن، 
خوش ظاهر و بد باطن بودن، مکر ورزیدن، خود بزرگ بینی، زورگویی، بی وفایی، گمراهی، 
عیب گرفتن، حسودی، سالوس و ... ضد ارزش می باشند. )ستوده و شهبازی، 166:1388( 

2-2-1- ناامیدی
امید و ناامیدی در سرتاسر مجموعه ی »هوای تازه« توأم است. شاعر از حکومت، مردم 
و گاه از خودش ناامید است. با دیدن بی عدالتی و فقر از حکومت ناامید می شود. در تمام 
شب چراغی نیست/ در تمام دشت/ نیست یک فریاد/ ای خداوندان ظلمت شاد/ از بهشت 

گندتان ما را جاودانه بی نصیبی باد. )شاملو، 1392: 156( 
سال بد، دوره ی جنگیدن کوتاهی است که دشمن آن را شروع کرده و یاران آن را قبول 
کرده اند؛ پر از اضطراب و تنش برای کسانی است که مبارزه کرده اند و ناامیدی بیش از حد 
در »سرود مردی که تنها به راه می رود« که هیچ اشتیاق و حرکتی نیست و بر سپیداری که 
خشک شده است مرغ سیاه، آشیان گرفته و شاملو در ادامه می گوید و مردی که از خوب 
سخن می گفت/ در حصار بد به زنجیر شد چرا که خوب فریبی بیش نبود و بد بی حجاب 
به کوچه نمی شد/ چرا که امید تکیه گاهی استوار می جست/ و هر حصار این شهر خشتی 

پوسیده بود... چرا که در زمین پاکی نیست. )همان، 1392: 298( 
فضایی که شاعر ترسیم می کند در اوج ناامیدی هرگونه تالش و تکاپو را رد می کند و 
این ناامیدی را به گونه ای بیان می کند که قصد پایان ندارد. او شب را به ظلمت، و ظلمت را 
با زندگی عجین شده می داند. مردی که شب همه شب در سنگ های خاره گل می تراشید/ 
و اکنون/ پتک گرانش را به سویی افکنده است/ تا به دستان خویش که از عشق و امید و 
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آینده تهی است فرمان دهد/ کوتاه کنید این عبث را ... او اندوهگنانه می گوید/ من پرواز 
نکردم/ من پر پر زدم )همان، 308:1392(

شاملو در شعر »بهار خاموش« که در سال 1328 سروده شد تصاویری از ناامیدی و یأس 
از فضای شهری ارائه می دهد که مردمانش چشم انتظار بهار نیستند. اگر چه این شعر در 
مجموعه »هوای تازه« صراحت سیاسی شعرهای بعدی شاملو را ندارد اما به خفقان کوتاه 
مدت ترور نافرجام محمدرضا شاه و تعطیلی حزب توده می واند اشاره داشته باشد. بر آن 
حلقه که کس بر در نکوبید/ بر آن در که ش کسی نگشود دیگر/ بر آن پله که برجا مانده 
خاموش/ کس اش ننهاده دیری پای بر سر/ بهار منتظر بی مصرف افتاد )همان، 87:1392(

شاملو برای یأس، تشبیهات گوناگونی به دست داده است. منجالب یأس، مادر یأس، 
اسب سیاه و لخت یأس، گهواره ی پر درد یأس... و سرمای اندوه آتش سوزان لبان تو را 
فرونشاند. در مثال فوق »اندوه به سرما« یا به زمستان که سرما الزمه ی آنست تشبیه شده 

است )پورنامداریان، 1369: 139(
2-2-2- احساس تنهایی

تاریکی  با هم خوانده می شود. شاعر  تازه سرود پیروزی و مرثیه ی شکست  در هوای 
کوچه های »شبانه« را همراه با عشقی که خنجر در تنش نشسته است وصف می کند. شهری 
دشمن کیش را نشان می دهد که تنهایی و زمهریر زمستانی بر آن حکومت می کند. شهری 
که »زمستان« هولناکش را اخوان )امید( در قطعه زمستان به دفتر تاریخ شعر سپرده است. 
یا فروغ فرخزاد در »آیه های زمینی« ایمان از دست رفته ی مردمانش و ... را نشان داده اند. 
شاملو در »شبانه« می گوید وه چه شب های سحر سوخته/ من/ خسته/ در بستر بی خوابی 
خویش/ در بی پاسخ ویرانه ی هر خاطره را کز تو در آن/ یادگاری بنشان داشته ام کوفته ام.../ 

هیچ در باز نشد )شاملو، 181:1392(
در شعر »سرود مردی که تنها به راه می رود« شاملو از تنهایی و انزوایش می گوید او که 
در میان مردم است در ماتم از دست رفتن مبارزان و کشته شدگان است. با من به مرگ 
سرداری که از پشت خنجر خورده است گریه کن. )همان، 297:1392( شاملو درباره ی این 
سال ها یعنی در سال های پس از شکست جنبش ملی در قطعه ی »نگاه کن« از آن سال بد 

می نویسد. )دستغیب، 1373: 61( 
تسلط یأس بر امید اگر چه گاهی امید لحظه ای می آید و می رود و نا امیدی به وضوح 

مشاهده می شود و پابرجا است.
2-2-3- دورویی دوستان

یکی از دیگر مسائلی که در کالم شاملو دیده می شود؛ در »هوای تازه« خشم و عصبانیت 
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اوست. گاهی از بعضی از یاران، همراهان که در واقع دوست هستند ولی کمک کننده ی 
دشمن می باشند  از آنان به »خداوندان ظلمت شاد« یاد می کند. 

عواطف ناشی از دید خاص شاملو، به زندگی و اجتماع در شعرهای او جلوه گوناگون 
دارد. اما این جلوه های گوناگون دارای یک هسته ی اصلی و مرکزی است که همان اجتماع 
و مردم و دردها و گرفتاری ها و ظلم ها و بی عدالتی ها می باشد؛ این تأثیرات اجتماعی گاهی 
به صورت خشم علیه مسببین بی عدالتی های اجتماعی است. )پورنامداریان، 1369: 105(

شاعر برای بیان احساسات و عواطف خود از واژه ها و تعابیر شاعرانه مخصوص خودش 
استفاده می کند. کالمی که گاه برایش آزار دهنده و به گونه ای ناپسند و بی ارزش می آید. 
این کلمات تداعی و القائاتی دارند و بار معنایی که از جان شاعر برمی خیزد. او از درد، رنج، 
ناکامی و دورویی نمی تواند بگوید؛ مگر آنکه آن ها را با جان و دل خود و با تمام وجود لمس 

کرده باشد . 
2-2-4- نیرنگ و بی رحمی

روشن است که شاملو شاعری است بی اعتنا به متافیزیک، او در دنیایی زیست می کند 
که لعنت ها از تقدیس ها ، لذت انگیزتراند و مرگ، شادی بخش تر از زندگی است. در »هوای 
تازه« مرجع او، عشق به انسان است... شاعر در جهانی زیست می کند که سرشار از تیرگی 
او »زاغه ای کثیف و مبتذل که در آن فرشتگان و  یا به گفته ی خود  و بیدادگری است. 
و دروغ  نیرنگ  از  مبتذل سرشار  و  از یک دست درد می کشند. جهان رسوا  جنایتکاران 
می رسند.  قدرت  عرصات  به  انگیز  خوف  داعیه های  با  پااندازان  پست ترین  ادا.  و  اطوار  و 
به جستجوی  باشد که صبحگاه  انسانی  نخستین صفت  و خونخوارگی می باید  بی رحمی 
لقمه ی نانی از سوراخ خود بیرون می خزد وگرنه دیگران چون گرگان گرسنه او را از هم 
می درند. می باید از طال بود تا مورد پرسش قرار گرفت. حتی اگر گوساله ای بیش نتوان بود«. 
)دستغیب، 1373: 88( همین نکته را به زبان دیگری در هوای تازه چنین بیان می کند. 
»شب از راه می رسد/ بی ستاره ترین شب ها/ چرا که در زمین پاکی نیست/ زمین از خوبی و 

راستی بی بهره است« )شاملو، 298:1392(
2-2-5- غم و ناتوانی

ناتوانی در شعر »رانده« آن گونه است که شاعر می گوید حرف هایی در دلش  اندوه و 
دارد ولی سکوت می کند و اینکه همه چیز تاریک و سرد است و به نظرش روز و شبی که 
می گذرد یکسال می آید. و امیدی به دل های تاریک و مرده ندارد. زنده، این گونه به غم/ 
خفته ام در تابوت/ حرف ها دارم در دل/ می گزم لب به سکوت )همان، 94:1392( »هیکل 
غم« تعبیری است که شاعر در کالمش می آورد و خود را  مانند چراغی می داند که در باد 
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خاموش می شود. اگر چه نفسش پر از فریاد است اما همه را از درگاه خود رانده است و 
خاموش می ماند آنقدر اندوهگین است که کاری به کسی ندارد. پای بر آبله دل پر اندوه/ 
از راهی می گذرم سر در خویش/ می خزد هیکل من از دنبال/ می دود سایه من پیشاپیش 

)همان، 95:1392( 
حتی عناصر طبیعت در بیان اندوه و ناامیدی به همراه او می آیند در شعر »احساس« 
تعبیر »سحر لبخندی زد سرد« را می آورد و می گوید دو چشم ام خسته بر هم رفت/ سپیده 
می گشود آهسته جعد گیسوان تابدار صبح سحر لبخندی زد سرد )همان، 129:1392( 
و در »خفاش شب« تعبیر »چراغ امید صبح سوسو نمی«زند« را بیان می کند. کشتی به 
شن نشسته به دریای شب مرا/ وز بندر نجات/ چراغ امید صبح/ سوسو نمی زند. )همان، 
131:1392( و ترکیباتی مانند تاالب های تار، برکه های خون، باد طاغی و ... بسیار به چشم 

می خورد که نشان از دیدگاه غم، اندوه و گاه ناتوانی شاعر است. 

3- نتیجه گیری
دنیای ما دنیای نیکی ها و بدی ها است. اثر ادبی عالوه بر فردی بودن، اجتماعی نیز 
هست و ادبیات معاصر ما نسبت به ادبیات گذشته به مسائل اجتماعی بیشتر پرداخته است. 
مفاهیم،  بررسی  از  می کشاند  محتوا  به سوی  را  ما  که  است  به گونه ای  شاملو  شعر 
ارزش های آن ها و ارجاعات اجتماعی، سیاسی، تاریخی آن ها را درک می کنیم. شاملو که 
واقع گزارشی  بیان می کند در  با جهان و جامعه صادقانه  را در مواجهه  حساسیت هایش 
آزادگی،  آزادی خواهی،  انسان دوستی،  از  و آشکار می دهد. جاودانگی شعرهایش  روشن 
آرمان خواهی سرچشمه می گیرد. هدف شاعر از انسان آرمانی انسانی پایدار، مبارز، تسلیم 
ناپذیر و مقاوم است. انسان های ریاکار و چاپلوس را ضد انسان می داند و انسانی که با اندیشه 
و روشنگری، حق جویی، عدالت خواهی با تیرگی های زمانه می جنگد و در برابر نابرابری ها 
می ایستد انسان متعهد و تالشگری که اگر چه امید همیشه همراه او نبوده اما به ناامیدی 

تن نمی دهد؛ از دیدگاه شاعر ارزشمند تلقی می شود.
شاملو روشنفکری وطن پرست بود او غفلت از تاریخی که مردمش را به فراموشی و 
سکوت وا می داشت را به شدت مخالف می کرد. آزادی و آزادگی را ستایش می کرد و با سالح 

شعر روشنگری می کرد. و از کسانی که در این راه نبرد می کردند به زیبایی یاد می کرد. 
اشعار شاملو از الیه های مختلف معنایی و بیانی برخوردار است او از زبان نمادین استفاده 
می کند تا اندیشه و تفکر حاکم به آنچه آنها را ارزش می داند. گاه خاموشی و سکوت به 
دلیل اوضاع اجتماعی، سیاسی، انسانیت، صبر کردن و مقابله با ظلم است را نشان می دهد و 
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در مقابل از نا امیدی ها هم دم می زند. نا امیدی که دوشادوش و توام امید است و گاه یاس 
قدرت می گیرد. او از سال های سختی که یاران همراه نیستند و درد و رنج شاعر زیاد است؛ 
از اضطراب ها و اندوهش سخن می گوید ولی با این همه شاعر در پی آن است که هوایی تازه 

بیابد تا بتواند وجود خود و جامعه ی مورد ظلم را از این هوا پر کند.
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