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بزرگترینشاعرانایرانیدرتمامدورانها
است.  ایرانی  فرهنگ  مهم  عناصر  از  یکی  فارسی  ادبیات 
است.  گسترده  نیز  خاورمیانه  اسالمی  فرهنگ  بر  آن  تاثیرات 
آسیا  غرب  در  تنها  نه  ایرانی،  شاعران  و  نویسندگان  از  برخی 
مولوی  هستند.  شناخته شده  به شدت  جهان  سراسر  در  بلکه 
قطعا شهرت شعر فارسی را به تمام جهان ارزانی داشته است. 
اما شاعران بیشتری وجود دارند که در طول تاریخ از گذشته تا 
امروز در ایران مورد احترام هستند. در این مطلب، شش تن از 
بزرگ  ترین شاعران ایرانی که تاریخ ایران را شکل داده  اند، را 
این شاعران  معرفی می  کنیم. موضوعات متداولی که در شعر 
پوشش داده می  شود عبارتند از وفاداری به خدا، عشق، تواضع، 

خرد، آفرینش، طبیعت، عرفان و...
به دلیل تغییر در مرزها و درگیری ها، شاعرانی مانند مولوی 
تعداد  شدند.  سپرده  خاک  به  ترکیه  قونیه  در  و  کردند  کوچ 
معدودی از این شاعران نیز در ایران به خاک سپرده شده اند. 
به عنوان مثال مقبره حافظ، یکی از مکان های مشهور در شیراز 
)جنوب غربی ایران( است. این آرامگاه ها بیش تر از اینکه شبیه 
به قبرستان باشند به عنوان باغ های ایرانی درآمده و شناخته 

شده اند.
ابوالقاسم فردوسی

ابوالقاسم فردوسی طوسی، که به عنوان فردوسی شناخته می 
شود، شاعر ایرانی است که در روستای پاژ شهر طوس در منطقه 
امپراتوری  زمان  در  ایران  شرقی  شمال  خراسان،  تاریخی  ای 
سامانی متولد شد. معروف ترین اثر فردوسی "شاهنامه" که با 
عنوان "کتاب پادشاهان" ترجمه شده، طوالنی ترین کتاب شعر 
حماسی جهان است که در سال ۱۰۱۰ میالدی کامل شد. این 
اثر بی نظیر همچنین به عنوان حماسه ملی ایران نیز شناخته 

می شود.
بین ۱۰۲۰-۱۰۲۶  او  است که سال درگذشت  این  بر  اعتقاد 
میالدی است. آرامگاه فردوسی در طوس، مشهد، شمال شرق 

ایران )در منطقه خراسان( واقع شده است.
عمر خیام

که  بود  شاعری  و  شناس  ستاره  دان،  ریاضی  خیام  عمر 
شعرهایی کوتاه و مختصر در باب زندگی، باده و شادی سرود. 
عمر  بیشتر  و  آمد  دنیا  به  ایران  شرق  شمال  نیشابور،  در  وی 
دوره  این  گذراند.  سلجوقی  حاکمان  دربار  نزدیکی  در  را  خود 
شاهد جنگ صلیبی اول بود. به عنوان یک ریاضیدان، او بیشتر 

شناخته  مکعب  معادالت  بندی  طبقه  روی  بر  تمرکز  خاطر  به 
شده است و همچنین در کشف آکسیوم موازی نیز نقش داشته 
است. اگر از جنبه ستاره شناس بودن خیام نگاه کنیم، او تقویم 
جاللی، یک تقویم خورشیدی با یک چرخه بینابینی دقیق ۳۳ 

ساله طراحی کرد.
نظامی گنجوی

جمال الدین ابومحّمد الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤیَّد، متخلص 
به نظامی گنجوی یکی از شاعران بزرگ و نامی ایران در سال ۵۳۵ 
هجری قمری در گنجه متولد شد. وی در ادبیات فارسی و عربی، 
ریاضیات، نجوم، فلسفه و اصول اخالق تبحر داشت. اشعار بزمی 
نظامی بسیار معروف است و شناخته شده ترین اثر او پنج گنج 
است. علی رغم متولد شدن در آذربایجان، نظامی اشعارش را به 
فارسی نوشت. اثر گنجوی به عنوان یکی از بهترین و معنادارترین 

شعرهای عاشقانه در ادبیات فارسی شناخته شد.
مولوی

جالل الدین محمد بلخی که با عنوان "موالنا یا مولوی" شناخته 

می شود، شاعر ایرانی قرن سیزدهم است. مولوی در سال ۶۰۴ 
هجری قمری در شهر بلخ استان خراسان )شمال شرق ایران( 
به دنیا آمد. نام مولوی به "شکوه ایمان" ترجمه می شود. پدر 
او، بهاءالدین ولد، معروف به "سلطان محققان"، حکیم، عارف و 

حقوق دان بود.
آسیای  به  میالدی   ۱۲۱۵ سال  در  مغول  حمله  که  هنگامی 
نقل  ترکیه  قونیه، شهری در  به  مرکزی رسید، خانواده مولوی 

مکان کردند.
به شمس  ملقب  درویشی  با  میالدی،  در سال ۱۲۴۴  مولوی 
این  این است که  بر  اعتقاد  تبریزی آشنا شد.  یا شمس   الدین 
آشنایی نقطه عطفی در زندگی موالنا بوده که الهام بخش بیشتر 
آثار مشهور وی است. این دو تا زمان ناپدید شدن شمس الدین 
کردند.  برقرار  نزدیکی  بسیار  رابطه  میالدی   ۱۲۴۸ سال  در 
نزدیکی  به  دلیل حسادت  به  کنند که وی  بسیاری گمان می 
این دو توسط شاگردان خود مولوی کشته شده است. به دنبال 
ناپدید شدن دوست صمیمی اش، مولوی حدود ۴۰۰۰۰۰ بیت 

به عنوان دیوان شمس،  شعر نوشت. این مجموعه اشعار بعداً 
یکی از مشهورترین شاهکارهای مولوی شناخته شد.

شود:  می  تقسیم  مختلفی  های  دسته  به  غالباً  مولوی  اشعار 
رباعیات و غزلیات دیوان مولوی و شش کتاب مثنوی.

حافظ
نیز  به حافظ  که  الدین محمد حافظ شیرازی  خواجه شمس 
 ۷۲۷(  ۱۳۱۵ سال  در  که  بود  پارسی  شاعری  است،  مشهور 
ایران متولد و بزرگ  هجری قمری( در شیراز در استان فارس 
شد. پس از حفظ قرآن در سنین پایین، لقب حافظ به او داده 
شد. صرف نظر از زندگی نامه های معاصر که درباره او نوشته 
شده، در مورد زندگی پیشین او اطالعات کمی وجود دارد. ما 
می دانیم که او تمام زندگی خود را در شیراز ماند و از آنجایی 
که شهر زادگاهش را دوست داشت، به جایی دیگر نقل مکان نکرد.

حافظ به غزل هایش، که نوعی شعر کهن در مورد عشق است، 
نام دیوان حافظ که  به  اشعار وی در مجموعه ای  معروف است. 
او  های  قصیده  و  اجتماعی  انتقادات  عاشقانه،  های  غزل  حاوی 
است، گردآوری شده است. حافظ در سال ۱۳۹۰ )۷۹۲ هجری 
قمری( درگذشت و به آرامگاهش در شیراز به خاک سپرده شد. 
اشعار او بر روی آیتم  های یافت  شده در اطراف باغ اطراف آرامگاه 
وی حکاکی شده اند. فال حافظ یکی از کتاب هایی است که در 
خانه هر ایرانی یافت می شود. کارهای او مورد تحسین چهره های 

سرشناسی چون نیچه و رالف والدو امرسون قرار گرفت.
سعدی

سعدی شیرازی یا معروف تر به "سعدی" در سال ۱۲۱۰ )۶۰۶ 
هجری قمری( در شیراز متولد شد. وی یک شاعر ایرانی بود که 
وی  بود.  مشهور  خود  اجتماعی  و  اخالقی  افکار  عمق  دلیل  به 
کرد.  عزیمت  بغداد  به  نظامیه  دانشگاه  در  تحصیل  ادامه  برای 
از فرار از شهرهای جنگ  سعدی در سال ۱۲۵۷ میالدی پس 
زده، اردوگاه های پناهندگی، و به دنبال مکانی امن برای پنهان 
به  بازماندگان جنگ در هنگام حمله مغول،  شدن همراه سایر 

شیراز بازگشت.
بوستان و گلستان از مشهورترین آثار سعدی هستند، بوستان 
میالدی   ۱۲۵۸ سال  در  گلستان  و  میالدی   ۱۲۵۷ سال  در 
تکمیل شدند. بوستان شامل نوشته های او در مورد تجربیات و 
داوری های زندگی است. سعدی در سال ۶۹۰ هجری درگذشت.

بهترین کتاب هایی که توسط نویسندگان زن نوشته شده است
آن  نمی توان  که  دارد  وجود  تلخ  واقعیت  یک 
در  ادبیات  کانون  که  این  آن  و  گرفت  نادیده  را 
شاهد  ادبیات  تاریخ  دارد.  قرار  مردان  آثار  تسلط 
آستین  از جین  زن  نویسندگان  بزرگ  موفقیت های 
را  اسمش  که  زنی  هر  اما  بوده،  برونته  خواهران  تا 
بر  غلبه  با  را  کار  این  کند  حک  مشاهیر  سالن  در 
موانعی انجام داد که جنسیتش برای او رقم زده بود. 
در دوران مختلف تاریخ، زنان از آموزش، حمایت و 

دسترسی به منابع محروم شده اند.
آثار آن ها به عنوان کار هایی بی ارزش، بی معنی، 
بیش از حد رمانتیک یا بدون ارزش روشنفکری نادیده 
گرفته شدند. برخی مانند ماری آن ایوانز مجبور شد 
تا صدایش شنیده شود،  بنویسد  نام یک مرد  تحت 
زنی که اکنون او را با نام جرج الیوت می شناسیم. از 
دوران الیوت اوضاع بسیار بهتر شده، اما تبعیض هنوز 
توسط  که  کتاب هایی  و  می زند  موج  ادبیات  در  هم 
زنان نوشته می شوند قیمت بسیار کمتری نسبت به 
آثار همتایان مردشان دارد. بدین بهانه در ادامه این 
با کتاب ها و شاهکار های  را  مطلب قصد داریم شما 

ادبی که توسط زنان نوشته شده آشنا کنیم.
-۱ غرور و تعصب- جین آستین

جین آستین یکی از بزرگ ترین اساتید ادبیات در 
دو حوزه پیچیده ادبی است: دنیای داستان عاشقانه 
تعصب«  و  »غرور  رمان  اجتماعی.  هجویه  دنیای  و 
اوج قدرت نویسندگی او را نشان می دهد. از دریچه 
باهوش  و  اصلی  شخصیت  بنت،  الیزابت  چشم های 
داستان، حکومت انگلیس را هم یک رویا و هم یک 
به  که  آنطور  دار می بینیم. همه چیز  نمایش خنده 
بودن خود  توخالی  به  نیست و جامعه  نظر می رسد 
پول  می شود  مشخص  که  وقتی  می کند  خیانت 

می تواند عشق را مغلوب سازد.
نیل  زورا  می کرد-  نگاه  را  خدا  هایشان  چشم   ۲-

هورستون
به رغم این واقعیت که هورستون یک چهره کلیدی 
در رنسانس هارلم در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ بود، رمان 
»چشم هایشان خدا را نگاه می کرد« به مقدار زیادی 
توسط همتایانش پس زده شد. در طول دهه ۱۹۷۰ 
و ۱۹۸۰ بود که رمان او بار دیگر کشف شد و بسیاری 
از فمینیست های سیاهپوست معاصر نبوغ موجود در 
اثر او را درک کردند. این رمان روی شخصیت جانی 
کرافورد تمرکز دارد، زنی سیاهپوست که در طول سه 
ازدواج خود و زندگی پر از فقرش نمی خواهد به دام 
تلخی و غم بیفتد. این رمان داستانی پر از اشتیاق و 

احساسات است.
-۳ التاری و داستان های دیگر- شرلی جکسون

 ۱۹۵۰ و   ۱۹۴۰ دهه های  طی  در  شرلی جکسون 
لطف  به  را  آمریکایی ها  روان  تاریک  گوشه های 
قرار  بررسی  مورد  خود  ارواح  داستان های  مجموعه 
هیل  »تسخیر  به  می توان  میان  آن  از  که  می دهد 
هاوس« اشاره کرد که اخیراً توسط سرویس نتفلیکس 
به سریال تبدیل شده است. با چندین رمان و ۲۰۰ 
داستان کوتاه برای غرق کردن خوانندگان در خود، 
نویسندگان بسیار کمی مانند شرلی جکسون در ژانر 
وحشت وجود دارد. این موضوع وقتی پای بهترین اثر 
او یعنی »التاری« نوشته سال ۱۹۴۸ به میان می آید 
نمود بیشتری می یابد، رمانی که داستان سنت ساالنه 
یک شهر کوچک با پایانی ترسناک را روایت می کند.

-۴ کشتن مرغ مقلد- هارپر لی
که  لی  هارپر  نوشته  مقلد«  مرغ  »کشتن  رمان   
تاریخ  در  را  جایگاهش  شد  پولیتزر  جایزه  برنده 
ادبیات جاودانه ساخته است. تصویر سازی این رمان 
اشاره ای  آمریکا  جنوب  در  جنسیتی  عدالتی  بی  از 
که  نحوی  به  داشت   ۱۹۶۰ دهه  واقعیت های  به 
و  داشت  خود  زمان  جامعه  بر  عمیق  بسیار  تاثیری 

چنان مورد توجه قرار گرفته که هنوز هم در مدارس 
کشور تدریس می شود. لی در این رمان با صداقت و 
مهربانی خاصی که هنوز هم تاثیر گذار است در مورد 
بی رحمی های دنیا می نویسد، با شخصیت آتیکوس 
و  قضاوت  حرفه  در  درستی  زنده  نماد  به  که  فینچ 

وکالت تبدیل شد.
-۵ خویشاوند- اوکتاویا ای باتلر

ادبیات  تاریخ  در  کلیدی  چهره ای  باتلر  اوکتاویا ای 
علمی تخیلی بود که مرز های این ژانر را توسعه داد. 
رمان »خویشاوند« که اولین بار در سال ۱۹۷۹ منتشر 
شد هنوز هم احساس تازگی دارد. این رمان داستان 
یک نویسنده سیاه پوست به نام دانا را از زبان خودش 
را  اتفاقات غریبی خود  نتیجه  روایت می کند که در 
در سفر بین واقعیت کنونی و زمین های مریلند پیش 
از جنگ داخلی می یابد و بدین طریق است که باتلر 

می تواند آسیب دیرپای تاریخ آمریکا بر سیاهپوستان 
امروزی را بررسی کند.

-۶ جین آیر- شارلوت برونته
دنیای  شبیه  لحاظ  بسیاری  از  آیر«    »جین  رمان 
امروزی است اگر چه ابتدا تحت نام کورر بل منتشر شد، 
اما می توان آن را شیرجه ای به درون ذهن خود شارلوت 
که  راوی گفته می شود  زبان  از  داستان  دانست.  برونته 
حس می کنیم از لحاظ روانشناختی بسیار به ما نزدیک 
با ما در میان  را  انگار که راز های دنیای خودش  است، 
دوران  از  را  آیر  جین  داستان  این  در  ما  می گذارد. 
مرد  روچستر،  آقای  توسط  استخدام شدنش  تا  مدرسه 
رنج دیده ای که آیر به شدت عاشق او می شود، تعقیب 
می کنیم و با چیز هایی آشنا می شویم که به طور واقعی 

در زندگی خود برونته اتفاق افتاده است.
-۷ نیمه آفتاب زرد- چیماماندا انگوزی آدیچی

اولین  از  یکی  آمده  دنیا  به  نیجریه  در  که  آدیچی 
وقتی  می شود.  انگاشته  خود  نسل  ادبیاتی  صدا های 
این  با  می خوانید  را  زرد«  آفتاب  »نیمه  رمان  که 
تعریف موافقت خواهید کرد، داستانی که شقاوت و 
دهه  اواخر  در  نیجریه  داخلی  جنگ  دوره  بیرحمی 
می کشد:  تصویر  به  مختلف  دیدگاه   ۴ از  را   ۱۹۶۰
دخترانی دو قلو از یک خانواده ثروتمند، یک شهروند 
بریتانیایی، یک استاد دانشگاه و یک خدمتکار مرد. 
دردناک  لنز های  با  را  نیجریه  اخیر  تاریخ  رمان  این 

انسانی بررسی می کند.
-۸ دندان های سپید - زیدی اسمیت

زیدی اسمیت پادشاه صحنه ادبیات معاصر بریتانیا 
است که بخش زیادی از این اعتبار را مرهون رمان 
آثار  بهترین  از  یکی  که  است  سپید«  »دندان های 
انگاشته می شود  ادبیات  تاریخ  نویسنده در  اول یک 
و خیلی زود به یک کتاب پرفروش با جوایز متعدد 
تبدیل شد. این رمان داستان دو مرد یکی بنگالدشی 

به نام صمد اقبال و یک انگلیسی به نام آرچی جونز 
است که بعد از جنگیدن در کنار هم در جنگ جهانی 

دوم با هم دوست می شوند.
دیدگاه های  بررسی  به  بریتانیا  به  دو  این  بازگشت 
شهروندان  به  نسبت  بریتانیایی ها  جنگ  از  پس 
کشور های سابقاً مستعمره می پردازد اگر چه اسمیت 
البته شوخی را فراموش  در داستان خود مهربانی و 

نمی سازد.
-۹ ساعت ستاره- کالریس لیسپکتور

کالریس لیسپکتور یک شخصیت خالق در عرصه 
ادبیات بود. رمان »ساعت ستاره« پس از مرگش در 
نام  سال ۱۹۷۷ منتشر شد که در آن یک راوی به 
رودریگو اس ام، به ترتیب داستان ماکابی را روایت 
آمده،  آالگواس  از  که  فقیر  جوان  زن  یک  می کند، 
به  مهاجرت  از  پس  لیسپکتور  خانواده  که  جایی 
برزیل اولین بار در آنجا ساکن شدند. اما روشی که 
رودریگو شخصیت ماکابی را روایت می کند و تعمقی 
بین  دیالوگی  خود  می دهد  انجام  او  داستان  در  که 
و  هویت  مفاهیم  که  می کند  ایجاد  شخصیت  دو 

نویسندگی را به چالش می کشد.
-۱۰ خانم دالووی- ویرجینیا وولف

الهام بخش  ادبیات و  باهوش ترین چهره های  از  یکی 
جریان فمینیسم در دهه ۱۹۷۰ ویرجینای وولف است 
که نه تنها در استفاده از آگاهی به عنوان ابزاری برای 
صحبت  برای  آن  از  بلکه  بود  پیشگام  داستان  روایت 
کردن آزادانه در مورد مسائل جنسی، بیماری های روانی 
و نقش جنسیت ها سود برد. رمان »خانم دالووی«  به 
و  دالووی  کالریسا  شخصیت  دو  درونی  افکار  بررسی 
سپتیموس اسمیت می پردازد که یکی یک زن نجیب 
انگلیس  در  دوم  جهانی  از جنگ  پس  دوران  در  زاده 
گرفتگی  موج  از  که  سرباز  کهنه  یک  دیگری  و  است 

ناشی از انفجار خمپاره رنج می برد.


