
 
 
 

 1آذین الف. به   م. 
 

 عبدالحسین آذرنگ 
 دورۀ نخستین زندگی او 

ای بازرگان در رشت در خانواده 1293زاده بود. در نام اصلی او محمود اعتماد
دنیا آمد. پدرش بر اثر پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی اول ورشکسته شد و به

عسرت مالی خانواده، آذین در عین جوی کار و معاش به مشهد رفت. بهودر جست
تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در آن شهر و در تهران گذراند و پس از موفقیت 

، برای ادامۀ تحصیل به فرانسه اعزام، و در دانشکدۀ مهندسی 1311در آزمونی در 
شدن روابط سیاسی ، به سبب قطع 1317مکانیک دریایی به تحصیل مشغول شد. در 

ازگشت و با عنوان افسر مهندس در خرمشهر به خدمت ایران و فرانسه به کشور ب
با درجۀ سروانی به نیروی دریایی مستقر در بندر انزلی  1320مشغول شد. در 

شهریور،  4در بمباران هوایی لۀ متفقین به ایران در همان سال،انتقال یافت. در حم
و د یک روز پس از حملۀ نیروهای متفقین به ایران، بازوی چپش را از دست دا

برای معالجات پزشکی به تهران اعزام شد. او چند ماه بستری بود و پس از 
در چند واحد نظامی به کار مشغول بود. از  1323ترخیص از بیمارستان تا خرداد 

)بعداً آموزش و پرورش( انتقال یافت و در دبیرستانی در  ارتش به وزارت فرهنگ
 ؛123)اعتمادزاده، کاوه، تهران به تدریس ریاضیات و فیزیک مشغول شد 

؛ همو، »سخنی از 32-31، ص 1ج ،از هر دریآذین، ، به208ـ 207...، نخستین
 برای خود برگزید 1322آذین« را در (. او نام مستعار »به81؛ موسایی، 46 ...«،

 )علی نژاد، »م. الف...«، بدون شمارۀ صفحه(.
  رکـن را تـخواندن و آموخت های نظامی حتی در محیط ی وـآذین از جوانبه

 
  مترجمغییراتی متناسب با چاپ در ت ای عبدالحسین آذرنگ، باهای دانشنامه. از سلسله مقاله1
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ـ فضای سیاسی در و 1320های نخستین دهۀگفت. به گفتۀ خود او، از سالنمی
از هر آذین، به) مارکسیستی گرایش یافت به اندیشۀ اجتماعی دورۀ پس از جنگ،

(، گرایشی که به مرور در ذهن او قوت گرفت، تا پایان 39ـ38، ص 1ج ،دری
های فرهنگی و سیاسی او، حتی انتخاب کتاب ۀ فعالیتعمر با وی ماند و بر هم
 برای ترجمه، سایه افکند.

نگار با حسن ارسنجانی آشنا شد که در آن زمان روزنامه 1322آذین در به
بود و بعدها در دولت علی امینی و اسداهلل علم به وزارت رسید. به دعوت او با 

جعفر امه با رضا آذرخشی، میرهمکاری کرد و در دفتر همان روزن داریاروزنامۀ 
ای دیگر از وری(، اسماعیل شبرنگ، کریم کشاورز و عده)پیشه زادهجواد

، 1ج )همان، گرا آشنایی یافتقلم و فعاالن سیاسی چپنگاران و اهلروزنامه
(. از طریق ارسنجانی با حسن شهید نورایی، از دوستان نزدیک 491، 45ـ 44ص

ل کتابخانۀ ملی مشغودر  1324با مساعدت او در اسفند  صادق هدایت، آشنا شد و 
، 1تر به منابع )همان، جکردن او و دسترسی آسانبه کار شد، جایی آرام برای کار

که سه تن از اعضای حزب توده عضو کابینۀ احمد قوام شدند،  1325(. در 49ص
ن به وی آذین برای مدت کوتاهی به رشت مامور، و معاونت ادارۀ فرهنگ گیالبه

 (. 117، ص1)همان، ج سپرده شد
 

 ترجمه، پیشۀ بیشتر عمر او 
برای مدتی بازداشت شد و مدت کوتاهی در  1332آذین پیش از رویدادهای به

اد از کار منفصل، و با مرد 28(. پس از کودتای 62ـ 56، ص1ج )همان، حبس ماند
درآمد اندکی از راه مین معیشت خانواده دست به گریبان شد. با دشواریِ تأ

که پیشنهادی از سوی عبدالحسین کرد تا آنتدریس خصوصی گذران می
آذین رسول، از مدیران انتشارات نیل، مسیر کار و فعالیت او را تغییر داد. بهآل

قسطی گرفت و نوشتۀ بالزاک، را پذیرفت و پیش بابا گوریو، پیشنهاد ترجمۀ 
(. 352، ص1؛ ابتهاج، ج74ـ72، ص1ج )همان، اش گشوده شدای در زندگیروزنه

پس از آن، به ترجمۀ چندین داستان کالسیک از فرانسوی به فارسی دست زد، از 
ژان  )آکسل مونته(،  نامۀ سان میکله)از بالزاک(،  زنبق دره و چرم ساغریجمله: 
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اتللو، هملت،   (،سه از رومن روالن)هر کریستف، جان شیفته ، بازی عشق و مرگ
استثنا و   دو از شولوخف(،)هر آباددن آرام، زمین نو سه از شکسپیر(، )هر یر شاه ل 

)از   اولن اشپیگل )از گوته(،  فاوست)از فورمانف(،  چاپایف)از برشت(،  قاعده
)برای اطالع   همۀ این آثار را از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه کرد دکوستر(. او

نثر و زبان استوار و گاه بسیار های خوشترجمهآذین با بیشتر، نک: خود آثار(. به
های فراوانی از سوی شماری از فخیمش به شهرتی چشمگیر دست یافت، با تحسین

رو شد و در سلک مترجمان چیره دست و دقیق قرار خوانندگان و منتقدان روبه
آذین هایی که به؛ برای بررسی اجمالی از موضوع کتاب192)کامشاد،  گرفت

 (.34ـ26رده است، نک: دستغیب،ترجمه ک
  

 آذین  نویسندگی به 
آمیزش در عرصۀ ترجمۀ ادبی، دلبستۀ نویسندگی بود به رغم دستاوردهای موفقیت

نخستین  (1323) پراکنده(. 75، از هر دری )به آذین، شدو با نوشتن اقناع می
مجموعه داستان او بود که انتشاریافت. مضمون داستان رمانتیک بود و کتاب عماًل 

سیاسی داشت و توجه  ـ( مضمونی اجتماعی1327) به سوی مردمتوفیقی نیافت. 
نویسی به شمار خوانندگانی را جلب کرد، اما این کتاب هم اثر مهمی در داستان

( که از دیدگاه بعضی منتقدان ادبی بهترین اثر داستانی 1331) دختر رعیتنیامد. 
ه از ـ اجتماعی با استفادشمار آمده، تالشی در راه نگارش داستانی تاریخیاو به 

گرایانه بوده است. این با رویکرد ادبی واقع  ها، وگلیرویدادهای جنبش جن 
گرا، جایگاه نویسنده را در داستان در زمان انتشار و از دیدگاه منتقدان ادبی چپ

)میرعابدینی،  دادکنار نویسندگانی همچون بزرگ علوی و صادق چوبک قرار می
(، 240ـ237، ننویسی ایرا سال داستان صد؛ همو، 119نویس معمولی...«، »داستان

هایی با نویسی و انتشار داستانها، پیشرفت در فنون داستاناما با گذشت سال
 ساختارهای متفاوت از نویسندگان ایرانی دیگر، این جایگاه رو به تنزل رفت

( اثری عاطفی و 1334)  نقش پرند (.120نویس معمولی...«، ص )همو، »داستان 
( مانند 1349)هر دو شهر خداو  ۀ مارمهر های مجموعه داستان تمثیلی است.

گرایانه دارند، اما ـ سیاسی و رویکردی واقع های قبلی، مضمونی اجتماعیداستان
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نویسی او کمکی های شیوۀ داستانها به کاستیآذین در این داستاننثر پالودۀ به
ای از  خاطره (. 34...،فرهنگ داستان نویسی؛ 435-434...،سالصدهمو، کند )نمی

( در قالب نامه، ماجرای عاشقانۀ دختری فرانسوی و پسری 1351)آن سوی دیوار  
مهمان  رو نشد. بهپرده با استقبال رو 5ای در ( نمایشنامه1355) کاوه ایرانی است. 
( بر پایۀ خاطرات و مشاهدات دورۀ زندان اوست )همو، 1357) این آقایان

(. »خانوادۀ امین زادگان« داستانی است 84ایی، ؛ موس34...، نویسی فرهنگ داستان 
(. 75، از هر دریآذین، ها نوشتن آن ادامه داشت، اما به پایان نرسید )بهکه سال

ای از خاطرات و (، مجموعه1372ـ1371جلد )تهران،  2در از هر دری، 
 هایی از آن نثری ساده، زیبا، شخصی و احساسی دارد. های اوست که بخشدیدگاه

پردازی و آذین را در شخصیتنگار ادبی، بهحسن کامشاد، مترجم و تاریخ
پروراندن داستان موفق ندانسته است و نگاه او را بیشتر به شکل و سبک معطوف 

بیند تا مقصود و معنا، اما نثر او را آهنگین، شاعرانه، شفاف، موجز، ساده، شیوا می
ادقی، نویسنده و منتقد ادبی، نثر ص(. جمال میر192ـ191)همو،  داندو زیبا می

هایش به شمار آورده به ساختار و پیام داستان آذین را لطمهشعرگونه و آهنگین به
گرای ارزنده و های واقع ، او را آفرینندۀ داستانارزشیابی است و به رغم این

 :علی سپانلو، شاعر، می گوید(. محمد56)میرصادقی،  آوردماندگاری به شمار می
نویسی آوازۀ چندانی نیافته، این است که در آذین در داستانکه بهت اینعل

(. حسن 95 ...،باز آفرینی ) هایش سبک و سیاق مشخصی را ادامه نداده استداستان
 :گویدنویسی در ایران و منتقد ادبی، مینگار داستانمیرعابدینی، تاریخ

های مرامی او بالغ پیامای جز اآذین گویی وظیفههای بههای داستانشخصیت
آذین ناتوانی خود رسند. به نظر او، بهندارند و از این روست که طبیعی به نظر نمی

ا نثر زیبا و غنای واژگان های داستانی، بپردازی و ایجاد موقعیترا در شخصیت
آذین آثار دیگری هم (. از به120نویس معمولی...«، )»داستان پوشاندمیآهنگین 

)کتابی  پیروزی انقالب، پیروزی صلح؛ قالی ایرانبرجای مانده است، از جمله: 
 گفتار در آزادی. برای جوانان(؛ 
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 او   های قلمی فعالیت دیگر  
های مطبوعاتی داشت، گاه از سر عالقه، اش فعالیتآذین در چند دورۀ زندگیبه

مدتی  داریااعتقاد، گرایش سیاسی، و گاه فقط برای امرار معاش. با روزنامۀ 
(. مدیریت هفته نامۀ 50ـ49، 40، ص1آذین، از هر دری...، ج)به همکاری کرد

(. 441، ص1)صدری ،ج عهده گرفتبه 1327را همراه با احمد رضوانی در  سوگند
( و 1342ـ 1340) کتاب / کیهان هفته(، 1337ـ1336) صدفهنامۀ سردبیری ما

که بر سر  1358ها(. در را به عهده داشت )نک: همین نشریه پیام نوینمدتی نیز 
تن از اعضا  36های سیاسی میان اعضای کانون نویسندگان اختالف افتاد، دیدگاه

ان را تشکیل دادند. از کانون انشعاب کردند و شورای نویسندگان و هنرمندان ایر
منتشر کرد ای در چند شماره نشریهشورا آذین به دبیری این شورا برگزیده شد. به

 (.1738ـ 1736، ص2)قاسمی، ج آذین با آن همکاری داشتکه به
احمد در با جالل آل 1347آذین در در برخی منابع گفته شده است که به

به مدت چند سال از اعضای سیس کانون نویسندگان ایران همکاری کرده و أت
علی سپانلو، که (. به روایت محمد729)فتوگرافی،  هیات دبیران کانون بوده است

های آذین در نشستسیس کانون است، بهأروایتی تفصیلی و مستقیم از ماجرای ت
نام اما  ؛نخستین برای تشکیل کانون حضور نداشته و جزو بانیان اصلی نبوده است

آمده است  1346س کانون در اسفند سی امضاکنندگان بیانیۀ تأاو جزو 
آذین گوید پس از تدوین اساسنامۀ کانون، به(. سپانلو می108-105سپانلو،)

و در  پیشنهاد کرد که تدوین مرامنامه هم الزم است. او متن مرامنامه را نوشت
آذین به ویب رسید. بهتص خواندکه به 1347نشست بانیان کانون در اردیبهشت 

(. سپانلو از سه جناح یاد 109)همان،  ت دبیران کانون انتخاب شدعضویت هیئ
کند که از همان آغاز کار کانون شکل گرفت: طرفداران جالل آل احمد؛ می

)همان،  آذین؛ و اعضایی که »پیشداوری سیاسی« نداشتندها به زعامت بهایتوده
، یا اعضای متمایل به ایر اعضای تودهنظو در پی اختالف 1358آذین در (. به111

حزب توده با سایر اعضای کانون نویسندگان بر سر مشی و مواضع کانون، به 
اش شورای شدهشد. او با همفکران اخراج ای از کانون اخراجهمراه عده
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ها را »شعبۀ فرهنگی را تشکیل داد، که مخالفانشان آن نویسندگان و هنرمندان
و بازداشت  1361های حزب در ند. این شورا با توقف فعالیتحزب توده« نام داد

 (.127)اعتماد زاد، کاوه،  آذین، تعطیل شدشماری از سران حزب، از جمله به
 

 آذین به   های سیاسیفعالیت 
های مختلف با سیاست ، به گونهویژه پس از گرایش به مارکسیسماز جوانی، و به او
به عضویت  1327های ادبی او هم از سیاست جدا نبود. در فعالیتوکار داشت و سر

، ظاهراً 1357تا  1334و از  1332مرداد  28حزب توده در آمد. پس از کودتای 
ای که تحرکات سیاسی تازه1355رابطه یا رابطۀ مستقیمی با این حزب نداشت. در 

سران حزب توده،  در ایران آغاز شد، به اروپا رفت و با نورالدین کیانوری، از
آذین در آستانۀ گوید: به(. بابک امیرخسروی می82مخفیانه دیدار کرد )موسایی، 

انقالب ]سال و ماه ذکر نشده است[  به فرانسه آمد و به وساطت و در منزل خود او 
قول داد حزب  آذینبهگو کرد. کیانوری به وبا نورالدین کیانوری دیدار و گفت

آذین (. به131)امیرخسروی،  پشتیبانی کند وا سیاسی پنهانی هایتوده از فعالیت
راه پس از بازگشت به ایران، تشکیالتی را به نام اتحاد دموکراتیک مردم ایران به

انداخت که با اطالع رهبران حزب توده بود، رهبرانی که در آن زمان در آلمان 
گوی آن اتحادیه، نشریۀ سیاسی سخن اتحاد مردم، شرقی بودند. او همچنین انتشار

بارۀ نقش او در ایجاد این ؛ برای دیدگاه انتقادی در70رازی،)شی  را آغاز کرد
 (. 38تشکیالت سیاسی، نک: مومنی، 

، که فضای سیاسی کمی باز شده بود، با 1356گوید پدرش از آذین میکاوۀ به
ارتباط برقرار کرد و برای های مختلف های سیاسی از جناحشماری از شخصیت

(. در شهریور 126) ایجاد اتحاد در میان همۀ نیروهای مخالف دولت کوشید
بارۀ اتحاد موکراتیک نیروهای سیاسی، به قصد نظرخواهی از حزب توده در 1357

گوید: کیانوری در حاشیۀ صفحات طرح پیشنهادی به آلمان رفت. امیرخسروی می
گرایانه و ضد سوویتی او، بارۀ مواضع ملیژه درویاو در باب این اتحاد، به

افزاید: پس از آغاز مجدد فعالیت حزب توده های تندی نوشت؛ نیز مییادداشت
 ن وـآذیبه ،رابط میان آن حزب ]امیرخسروی[ ایران پس از انقالب، خود اودر 
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 (.  131)امیرخسروی،  اتحاد دموکراتیک بوده است
اعالمیۀ اتحاد دموکراتیک، شاه را مستقیماً خطاب قرار داد آذین در نخستین به

و او را مسئول اصلی اوضاع نابسامان دانست. پس از صدور این اعالمیه بازداشت 
اتحاد دموکراتیک مردم ایران، که  1358(. در 18)تنکابنی،  شد و به زندان افتاد

ه ظاهر در آن معلوم نیست چه تعدادی عضو داشت، به حزب توده پیوست، اما ب
آذین به کمیتۀ مرکزی آن حزب راه یافت، اما هدایت ادغام نشد. خود به

تشکیالت اتحاد دموکراتیک با نظر حزب توده بود و منوچهر بهزادی از طرف 
ای آذین در همین سال طی نامه(. به133)عمویی،  کردحزب بر این کار نظارت می

و همراه با چند تن دیگر، از اشغال سفارت آمریکا حمایت  رهبر انقالبخطاب به 
به افغانستان  1359(. در 83)موسایی، و وفاداری خود را به رژیم حاکم اعالم کرد

گواهی چشم و   رفت و با ببرک کارمل و رهبران کمونیست افغانستان دیدار کرد.
 (.ۀ صفحه)پویا، بدون شمار بارۀ این سفر نوشته استکتابی است که در گوش 
و زندانی، یا از خدمت منفصل و آذین که بارها و به دالیل سیاسی بازداشت به

برای آخرین بار و همراه با شماری از  سران و اعضای  1361کار شده بود،  در بی 
(. 83)موسایی، در حبس به سر برد 1368موثر حزب تودۀ ایران دستگیر شد و تا 
بود. پس از آزادی از زندان، خسته و او مردی ساده زیست، منظم و پرکار 

های واپسین عمرش را در انزوایی خودخواسته سپری کرد. شکسته، سال
)اعتمادزاده،  رو به کاهش نهاده بود دیدارهایش محدود، و توان کاری او هم

های سیاسی و ادبی او  ها، سلوک، رفتار و حتی فعالیت(. دیدگاه127، 124کاوه، 
دارد)برای دیدگاه موافق، از جمله نک: پویا، بدون شمارۀ موافقان و مخالفانی 

 108»خاطراتی از...«،  ؛ برای دیدگاه مخالف، نک: سپانلو،18ـ17صفحه؛ تنکابنی،
 (.122ـ121؛ گلستان، »پرتی تفاوت دارد...«، 111و
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