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           بهترین نویسندگان زن ؛ آشنایی با مشهورترین بانوان قلم!
 

ــن  ــای ممک ــن روش ه ــه جذاب تری ــخت ترین و البت ــی از س ــاب یک ــتن کت نوش
در جهــت تاثیرگــذاری در دنیــا اســت. پــس جــای تعجــب نیســت کــه اکثــر زنــان 
ــط  ــه فق ــی ک ــد. زنان ــنده بودن ــان نویس ــان زن ــخ جه ــذار در تاری ــد و  تاثیرگ قدرتمن
ــد.  ــال ش ــان پایم ــا حقش ــدند و ی ــه ش ــده گرفت ــان نادی ــت جنسیتش ــه عل ــط ب و فق
ــام  ــروز اله ــه ام ــا ب ــد و ت ــان جنگیدن ــای خودش ــق و روی ــرای ح ــال ب ــا این ح ــا ب ام
بخــش زنــان دیگــر بــرای دفــاع از حــق خــود شــدند. در لیســت زیــر کــه از بهتریــن 
نویســندگان زن ایــران و جهــان تشــکیل شــده اســت بــه زندگــی زنانــی می پردازیــم 
کــه بــا نوشته هایشــان ردپایــی عمیــق در تاریــخ بــه جــای گذاشــتند و برخــی از آثــار 

ــد.  ــد راه یافته ان ــد خوان ــه بای ــی ک ــت بهترین کتاب های ــه لیس ــا ب آن ه
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ــد و  ــان نبودن ــیت زده در ام ــای جنس ــان از نگاه ه ــروز زن ــه ام ــا ب ــته ت از گذش
ــا  ــتعداد آن ه ــدند و اس ــر ش ــودن تحقی ــر زن ب ــه خاط ــا ب ــه تنه ــی ک ــتند. زنان نیس
نادیــده گرفتــه شــد. از زمان هــای دور وظیفــه ی آن هــا فرزنــدآوری و فرزندپــروری 
ــا  ــد. ام ــاور کردن ــان آن را ب ــود زن ــی از خ ــی بعض ــه حت ــی ک ــا جای ــد ت ــده ش خوان
همیشــه کســانی بودنــد کــه از  قدیــم بــا ایــن تفکــرات اشــتباه جنگیدنــد تــا بتواننــد 
ــن  ــال در ای ــه ح ــا ب ــم ت ــادی ه ــای زی ــند. کتاب ه ــری برس ــه براب ــه ب در جامع
ــان و  ــوزه زن ــای ح ــاب ه ــد در مقاله کت ــه می توانی ــت ک ــده اس ــته ش ــورد نوش م

ــوید. ــنا ش ــتر آش ــا بیش ــم با آن ه فمینیس
در لیســت زیــر نــام زنانــی را خواهیــم دیــد کــه محدودیــت نــه تنهــا رویایشــان 
را از آن هــا نگرفــت بلکــه آنــان را قدرتمنــد تــر کــرد. زنانــی کــه نــام آن هــا همچنــان 
ــا  ــی فیلم ه ــود. حت ــاد می ش ــندگان زن ی ــن نویس ــوان بهتری ــه عن ــال ها ب ــس از س پ
ــاخته  ــا س ــای آن ه ــا کتاب ه ــی و ی ــه از زندگ ــر گرفت ــی تاثی ــریال های فراوان و س
ــنده ی  ــام نویس ــا ن ــی ب ــی کتاب های ــه حت ــخ ک ــی از تاری ــت . در زمان های ــده اس ش
ــنده  ــودن نویس ــت زن ب ــه عل ــد ب ــاپ می ش ــر چ ــا اگ ــت و ی ــار نمی یاف زن انتش
ــال  ــا لگدم ــوق آن ه ــان حق ــه همچن ــرن ۲۱ ک ــن ق ــا همی ــت. ت ــروش نمی رف ف
می شــود، آن هــا بــرای خواسته هایشــان جنگیدنــد و کتاب هایــی مانــدگار و 
ــدن  ــرای خوان ــود را ب ــس خ ــتند. پ ــای گذاش ــه ج ــان ب ــی از خودش ــاد ماندن ــه ی ب
ــرای رویاهایتــان را بدهــد. ــه شــما جرئــت جنگیــدن ب ــه ای آمــاده کنیــد کــه ب  مقال
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ــول  ــه در ط ــم ک ــروع می کنی ــی ش ــندگان زن خارج ــن نویس ــا بهتری ــدا ب ابت
ــای  ــه در قرن ه ــه جــای گذاشــتند. کســانی ک ــدگار ب ــری مان ــخ از خودشــان اث تاری
ــخ را نوشــتند.  ــای تاری ــا شــاهکارترین کتاب ه ــا بیشــترین محدودیت ه ــا ۱۸ ب ۱۷ ی
در حقیقــت ایــن افــراد شــروع کننــده ی ایــن راه بــرای زنــان دیگــر بودنــد و امــروزه 
نــام آن هــا میــان بهتریــن نویســندگان زن جهــان می درخشــد و از آن هــا بــه عنــوان 

ــم. ــاد می کنی ــطوره ی اس

۱- ویرجینیا وولف
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ــه  ــتفن در ۲۵ ژانوی ــا اس ــم ویرجینی ــت بگویی ــر اس ــا بهت ــف ی ــا وول ویرجینی
ــه دنیــا آمــد. امــا در آن  ــی ب ــواده ای متمــول و ادب ســال ۱۸۸۲ در انگلســتان و در خان
ــا چــه حــد دســتخوش تغییــرات  زمــان هیچکــس حــدس نمــی زد کــه زندگــی او ت
ــی  ــای ادب ــی از چهره ه ــگار و یک ــتفن تاریخ ن ــلی اس ــا لس ــدر ویرجینی ــود. پ می ش
ــی در  ــود و کتاب ــد ب ــتفن زاده ی هن ــا اس ــادرش جولی ــود. م ــان ب ــاخص آن زم ش
ــادر  ــم م ــدر و ه ــم پ ــود. ه ــرده ب ــر ک ــتاری منتش ــی پرس ــه اش یعن ــوص حرف خص
ــد.  ــت داده بودن ــود را از دس ــر خ ــرده و همس ــار ازدواج ک ــک ب ــا ی ــا قب ویرجینی
ــر و  ــن و ۴ خواه ــا و آدری ــی، ونس ــای توب ــه نام ه ــی ب ــرادر تن ــر و ب ــا ۳ خواه ویرجینی

ــت. ــورث داش ــتا داک ــد و اس ــورج، جرال ــورا، ج ــای ل ــه نام ه ــی ب ــرادر ناتن ب

دوره ی افسردگی
ــت تعــرض جنســی دو  ــه عل ــا ب ــود ام ــا دختربچــه ای شــاد و کنجــکاو ب ویرجینی
بــرادر ناتنــی اش و غــم از دســت دادن مــادر، بــرادرش توبــی و پــدرش در زمان هــای 
ــرگ  ــد از م ــت. بع ــر گذاش ــت س ــختی را پش ــردگی س ــای افس ــف دوره ه مختل
ــه  ــه ی پدری شــان را فروختنــد و ب ــن و ونســا خان ــا تصمیــم آدری ــود کــه ب ــدرش ب پ

ــد. ــکان کردن ــل م ــدن نق ــری لن ــه ی بلومب منطق

نقطه ی عطف
ــری  ــه بلومب ــکان ب ــل م ــا نق ــی ویرجینی ــف زندگ ــه ی عط ــت نقط ــود گف می ش
بــوده اســت. جایــی کــه دیگــر آزادانــه و بــه دور از مزاحمت هــای جــورج و 
ــن  ــد. او در همی ــاب بنویس ــد و کت ــی کن ــت زندگ ــای ناتنی اش(توانس جرالد)برادره
محلــه بــا گروهــی هنرمنــد و روشــنفکر آشــنا شــد کــه تاثیــر زیــادی بــر زندگــی اش 
ــود  ــرد. خ ــا ونســا ازدواج ک ــا ب ــه بعده ــی ک ــد ادب ــل منتق ــو ب ــل کای ــتند مث گذاش
ویرجینیــا هــم در ســال ۱۹۱۲ بــا دوســت و همــکار کایــو بــل یعنــی لئونــارد وولــف 
ــر  ــا کــه سراســر عمــرش درگی ــا ویرجینی ــی داشــت. ام ازدواج کــرد و زندگــی خوب
ــش  ــن کتاب ــام آخری ــد از اتم ــارس ۱۹۴۱ بع ــرانجام در ۲۸ م ــود س ــردگی ب افس
جیــب کتــش را پــر از ســنگ کــرد و خــود را در رودخانــه ی اوز غــرق کــرد. جســد او 

ــد. ــدا ش ــد پی ــه ی بع ۳ هفت

آثار
ویرجینیــا در طــول زندگــی اش آثــار تاثیــر گــذاری از خــودش بــه جای گذاشــت 
کــه همیــن موضــوع او را بــه یکــی از بهتریــن نویســندگان زن جهــان تبدیــل می کنــد. 
ــا  ــوند. مث ــوب می ش ــدار محس ــای پرطرف ــزو کتاب ه ــان ج ــه همچن ــاری ک آث
کتــاب بــه ســوی فانــوس دریایــی کــه یکــی از بهتریــن کتاب هــای ویرجینیــا اســت. 
الهــام بخــش ایــن کتــاب خانــه ای ســاحلی در جنــوب غــرب انگلیــس بــا منظــره ی 
ــد.  ــا می گذران ــتانش را آن ج ــی تابس ــا در کودک ــه ویرجینی ــود ک ــی ب ــوس دریای فان
ــدرن  ــی م ــه نوع ــر و ب ــودش جلوت ــان خ ــیار از زم ــا بس ــتاری ویرجینی ــبک نوش س
ــوی  ــه س ــووی، ب ــم دال ــل خان ــش مث ــوع را در کتاب های ــن موض ــوان ای ــود و می ت ب

ــرد. ــی از آن خــود مشــاهده ک ــی و اتاق ــوس دریای فان
 

۲- هارپر لی
 

دختر بچه ای که هیچ شباهتی به دخترها نداشت!
ــت. او  ــکا اس ــای آمری ــت آالبام ــل ۱۹۲۶ در ایال ــد ۲۸ آپری ــی متول ــر ل هارپ
ــود و  ــا نب ــر بچه ه ــد دخت ــگاه مانن ــود هیچ ــواده اش ب ــد خان ــن فرزن ــه کوچکتری ک
ــون  ــت قان ــل و عضــو هیئ ــدرش وکی ــرد. پ ــار می ک ــا رفت ــد پســر بچه ه بیشــتر مانن
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ــختی  ــه س ــرد و ب ــج می ب ــی رن ــاری ذهن ــادرش از بیم ــا م ــود ام ــا ب ــذاران آالبام گ
ــد. ــرون می آم ــه بی ــی از خان حت

ــود. هیــچ عاقــه ای بــه مــد روز، آرایــش و  او دختــری بســیار آرام و گوشــه گیر ب
قــرار گذاشــتن بــا پســرها نداشــت و تمــام ذهنــش مشــغول بــه مطالعــه کــردن بــود. 
ــا  ــک ســال آن  را ره ــد از ی ــا بع ــل شــد ام ــه تحصی ــوق مشــغول ب او  در دانشــگاه حق
ــورک  ــه نیوی ــی نویســندگی ب ــش یعن ــردن رویای ــال ک ــرای دنب ــی ب ــر ل ــرد. هارپ ک
ــی  ــنوایی و بینای ــوه ی ش ــرد و ق ــکته ک ــرش س ــر عم ــال های آخ ــر در س ــت. هارپ رف
خــو د را از دســت داد. از آن پــس در خانــه ی ســالمندان نگــه داری می شــد تــا 

ــت. ــالگی درگذش ــن ۸۹ س ــال ۲۰۱۶ و در س ــرانجام در س س

دوستی با ترومان کاپوتی
ــی در  ــان کاپوت ــا تروم ــی دوســتی او ب ــر ل ــاره ی هارپ ــب درب ــق جال ــی از حقای یک
ــی  ــای جنای ــن کتاب ه ــه در مقاله ی بهتری ــی ک ــان کاپوت ــان بچگــی اســت. تروم زم
ــا  ــت. ب ــوده اس ــی ب ــر در کودک ــی هارپ ــت صمیم ــم دوس ــه او پرداختی و معمایی ب
اینکــه آن دو تفــاوت زیــادی بــا یکدیگــر داشــتند امــا زندگــی سختشــان در کودکــی 

ــود. ــرده ب ــک ک ــم نزدی ــا را به آن ه

آثار
ــر  ــاب منتش ــا ۲ کت ــرش تنه ــول عم ــندگان زن در ط ــن نویس ــی از بهتری ــی یک ل
ــد  ــات جهــان یعنــی کشــتن مــرغ مقل ــخ ادبی ــی یکــی از شــاهکارهای تاری کــرد. اول
ــزه ی پولیتــزر شــد. کشــتن  ــده ی جای ــا نوشــتن ایــن کتــاب برن ــی ب ــر ل اســت. هارپ
ــه فــروش  ــان مختلــف ترجمــه شــد و میلیون هــا کپــی از آن ب ــه ۴۰ زب مــرغ مقلــد ب
ــا اختــاف زیــاد در ســال ۲۰۱۵ کتــاب دومــش بــرو دیده بانــی  رفــت. هارپــر لــی ب
ــد و  ــد می باش ــرغ مقل ــتن م ــاب کش ــه ی کت ــه ادام ــاند ک ــاپ رس ــه چ ــار را ب بگم

ــد. ــان می ده ــا را نش ــی کاراکتره ــه ی زندگ ادام
 

۳- شارلوت برونته
 

شــارلوت برونتــه کــه احتمــاال همگــی بــا رمــان زیبــا و کاســیک جیــن ایــر او  را 
ــه  ــال داشــت ک ــا ۵ س ــارلوت تنه ــد شــد. ش ــل ۱۸۱۶ متول می شناســید در ۲۸ آپری
ــا ۶ بچــه ی کوچــک تنهــا گذاشــت. او  ــدر را ب ــن اتفــاق پ مــادرش را از دســت داد. ای
در ســال ۱۸۲۴ خواهــران برونتــه را بــه مدرســه ی شــبانه روزی فرســتاد. مدرســه ای 
ــوود در  ــه ی ل ــام بخــش مدرس ــنلش اله ــار خشــن پرس ــذا و  رفت ــد غ ــه اوضــاع ب ک

ــر بیمــاری ســل از دســت داد. ــر شــد. شــارلوت ۲ خواهــر خــودش را در اث جیــن ای
او و خواهرانــش امیلــی و آنــه کــه هــر ســه دســتی در نوشــتن اشــعار و 
ــام  ــه ترتیــب از ن ــرای منتشــر کــردن کارهایشــان ب ــاه داشــتند، ب داســتان های کوت
ــت   ــب اس ــد. جال ــتفاده می کردن ــل اس ــون ب ــل و اکت ــس ب ــل، الی ــورر ب ــتعار ک مس
بدانیــد کــه اولیــن رمــان شــارلوت یعنــی پروفســور بارهــا توســط رابــرت سوســی 
ــد نشد. شــارلوت در ســال ۱۸۵۵ در  ــا او از نوشــتن نا امی شــاعر انگلیســی رد شــد ام

ــت داد. ــود را از دس ــان خ ــد و ج ــاری ش ــار بیم ــود دچ ــاردار ب ــه ب حالیک

آثار
ــن  ــی از بهتری ــه یک ــارلوت برونت ــر ش ــن اث ــم معروف تری ــه گفتی ــور ک همانط
ــال ۱۸۲۵  ــار در س ــن ب ــه اولی ــت ک ــر اس ــن ای ــا جی ــر ویکتوری ــندگان زن عص نویس
منتشــر شــد. جیــن ایــر خیلــی زود مــورد توجــه افــراد زیــادی از جملــه نویســندگان 
ــام مســتعارش یعنــی کــورر  ــا ن مختلفــی قــرار گرفــت. شــارلوت جیــن ایــر را هــم ب
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بــل منتشــر کــرد. اولیــن رمانــش یعنــی پروفســور هــم دو ســال بعــد از مرگــش بــه 
ــید. ــاپ رس چ

 
۴- امیلی برونته

شارلوت و جین ایر، امیلی و بلندی های بادگیر!
ــای  ــر دنی ــت را ب ــاب حج ــن دو کت ــا ای ــه ب ــران برونت ــد خواه ــر می آی ــه نظ ب

ادبیــات تمــام کرده انــد.
امیلــی برونتــه یکــی دیگــر از خواهــران برونتــه و از شــارلوت ۲ ســال کوچک تــر 
ــه ای  ــه در مدرس ــران برونت ــم خواه ــی گفتی ــورد قبل ــه در م ــور ک ــت. همانط اس
ــی  ــد. امیل ــت دادن ــان را از دس ــی زود مادرش ــد و خیل ــل کردن ــبانه روزی تحصی ش
ــد  ــی زود فهمی ــا خیل ــد ام ــه کار ش ــغول ب ــم مش ــوان معل ــه عن ــم ب ــی را ه زمان های

ــت. ــار گذاش ــد و آن را کن ــام ده ــد انج ــه می خواه ــت ک ــن کاری نیس ای
ــا  ــود. ام ــش مشــغول نوشــتن شــعر و داســتان ب ــی همیشــه همــراه خواهران امیل
ــه  ــارلوت و آن ــراه ش ــه هم ــت. او ب ــرار نمی گرف ــه ق ــورد توج ــارش م ــچ گاه آث هی
کتــاب شــعری بــا نــام مســتعار منتشــر کردنــد. ناشــر آن کتــاب تــا یــک ســال بعــد 
ــال  ــرانجام در س ــتند. او س ــم هس ــاب خان ــن کت ــنده  های ای ــه نویس ــت ک نمی دانس

۱۸۴۸ درگذشــت.

آثار
ــا  ــت. ام ــر اس ــای بادگی ــی بلندی ه ــد امیل ــان بلن ــا رم ــر و تنه ــن اث مهم تری
ــه شــهرت رســید، بلندی هــای  ــه بعــد از انتشــار ب ــر کــه بافاصل برخــاف جیــن ای
بادگیــر مــورد توجــه قــرار نگرفــت. امــا پــس از انتشــار جیــن ایــر در تابســتان ۱۸۴۷ 
ــار  ــار دیگــر در زمســتان همــان ســال منتشــر شــد کــه ایــن ب بلندی هــای بادگیــر ب
بــا اســتقبال خوبــی رو بــه رو شــد. بلندی هــای بادگیــر از آن زمــان تــا بــه االن یکــی از 
ــد بســیاری  ــب اســت بدانی ــای کاســیک محســوب می شــود. جال ــن رمان ه بهتری

ــد. ــی شــبیه می دانن ــه خــود امیل ــی را بســیار ب ــی کت ــاب یعن ــی کت شــخصیت اصل
 

۵- جین آستن، یکی از بهترین و پیشروترین نویسندگان زن
 

ــت  ــواده ای پرجمعی ــتان و در خان ــامبر ۱۷۷۵ در انگلس ــتن در ۱۶ دس ــن آس جی
ــم  ــغل ه ــود دو ش ــا وج ــی ب ــود ول ــم ب ــیش و معل ــن کش ــدر جی ــد. پ ــا آم ــه دنی ب
ــتن در  ــن آس ــد. جی ــم کن ــدش فراه ــرای ۷ فرزن ــی را ب ــی مرفه نمی توانســت زندگ
ــت وضــع  ــار اول به عل ــرد. ب ــز ازدواج نک ــی هرگ ــد ول ــق ش ــار عاش ــی اش دوب زندگ
ــم  ــار دوم ه ــرد. ب ــع ک ــا او من ــر او  را از ازدواج ب ــه ی پس ــواده اش عم ــی خان ــد مال ب
ــن  ــه جی ــرد ب ــن ف ــت داد. نزدیکتری ــودش را از دس ــان خ ــر ج ــد پس ــق ش ــه عاش ک
ــه دســت آمــده از زندگــی جیــن  ــوده کــه تمــام اطاعــات ب خواهــرش کاســاندرا ب

ــت. ــرش اس ــه خواه ــش ب ــاس نامه های ــر اس ب
ــرش  ــود. او و خواه ــدن ب ــاب خوان ــی کت ــن از کودک ــه ی جی ــورد عاق ــح م تفری
ــل  ــه دلی ــی ب ــد از مدت ــی بع ــد ول ــل کردن ــفورد تحصی ــم در آکس ــی ه ــرای مدت ب
ــا  ــاری مبت ــه  بیم ــن ب ــه جی ــه بازگشــتند. البت ــه خان ــوس ب ــاری تیف ــری بیم همه گی
ــه  ــرد. جیــن آســتن ســرانجام در ســال ۱۸۱۷ ب ــه در ب ــی از آن جــان ســالم ب شــد ول

ــد. ــخص نش ــگاه مش ــاری هیچ ــوع بیم ــا ن ــت. ام ــاری درگذش ــل بیم دلی

آثار مهم جین آستن
ــرش ۶  ــول عم ــت در ط ــندگان زن اس ــن نویس ــی از بهتری ــه یک ــتن ک ــن آس جی
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ــر  ــای آن هــا بعــد از مرگــش منتشــر شــد. امــا مهم تریــن اث رمــان نوشــت کــه دوت
جیــن غــرور و تعصــب اســت کــه خوانــدن آن را بــه شــما پیشــنهاد می کنــم. فیلمــی 
ــده  ــاخته ش ــت س ــو  رای ــط ج ــاب توس ــن کت ــاس همی ــر اس ــام و ب ــن ن ــه  همی ــم ب ه
ــل  ــا )Emma( و عق ــب، ام ــه ترغی ــود ب ــتن می ش ــن آس ــار جی ــر آث ــت. از دیگ اس
و احســاس اشــاره کــرد. بایــد بدانیــد کــه جیــن آســتن تمــام آثــارش را ناشــناس و 
ــان  ــه دلیــل اســتفاده از تکنیک جری ــن او ب ــام منتشــر کــرده اســت. همچنی ــدون ن ب

ــود. ــناخته می ش ــرو زن ش ــنده پیش ــک نویس ــوان ی ــارش، عن ــن در آث ــیال ذه س
 

 ۶- جورج الیوت یا مری آن اونز

از دیدن نامی مردانه در لیست بهترین نویسندگان زن تعجب کردید؟
جــورج الیــوت نــام مســتعار نویســنده  ای بــه نــام مــری آن ۷ایوانــز اســت. مــری 
متولــد ۱۸۱۹ در انگلیــس اســت. پــدر مــری برخــاف شــغل خانوادگیشــان یعنــی 
ــر  ــندگان عص ــته ترین نویس ــی از برجس ــوت یک ــورج الی ــود. ج ــار ب ــاورزی، نج کش
ویکتوریــا خوانــده می شــود. او در نوشــته هایش از دیدگاه هــای روان شــناختی 
ــته های  ــای نوش ــی از ویژگی ه ــوع یک ــن موض ــت  و ای ــره می برده اس ــیاری به بس

ــد. ــم می دانن ــتان ه ــکی انگلس ــی او را داستایوفس ــت. بعض ــوت اس الی
ــرادر کوچکتــرش داشــته و  ــه ب ــی حــد و حصــری ب  الیــوت در کودکــی عشــق ب
ــرادرش  ــا بزرگتــر شــدن ب ــده اســت. امــا ب ــا  او می گذران ــازی ب ــا ب تمــام وقتــش را ب
ــه  ــرور متوج ــه م ــود. او ب ــخ می ش ــوت تل ــه کام الی ــی ب ــه زندگ ــه مدرس ــن او ب و رفت
ــرده  ــره نب ــری به ــی ظاه ــادی از زیبای ــز زی ــرش چی ــاف خواه ــه برخ ــود ک می ش
ــث  ــل باع ــن عوام ــام ای ــد. تم ــه نمی کن ــه او توج ــل کســی ب ــن دلی ــه همی اســت و ب
ــدن  ــا خوان ــودش را ب ــت خ ــد و وق ــری کن ــه کناره گی ــوت از هم ــه الی ــوند ک می ش
ــان و شــعر  ــاب رم ــن کت ــان مســلط شــد و چندی ــن زب ــه چندی ــد. او ب ــر کن ــاب پ کت

ــت. ــاری درگذش ــت بیم ــه عل ــال ۱۸۸۰ ب ــرانجام در س ــا س ــت ت نوش

آثار
ــه ی  ــیاب رودخان ــد، آس ــه ادام بی ــوان ب ــوت می ت ــورج الی ــار ج ــن آث از مهم تری
فــاس، ســایاس مارنــر، دنیــل درونــدا و البتــه میــدل مارچــل اشــاره کــرد. او ابتــدا 
ــه ســرعت کتابــش  ــه موفقیتــی عجیــب دســت پیــدا  کــرد و ب ــا انتشــار ادام بیــد ب ب
مــورد توجــه قــرار گرفــت. بــه همیــن علــت در همــان ســال کتــاب دومــش یعنــی 

ــاس را منتشــر کــرد. ــه ی ف آســیاب رودخان

۷- جی کی رولینگ ؛ 
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آوادا ِکداورا!!!
اگــر طرفــدار هری پاتــر باشــید حتمــا متوجــه خــط اول شــده اید. اگــر نــه حتمــا 
ــاب  ــن کت ــراغ نزدیک تری ــه س ــریع تر ب ــه س ــم هرچ ــنهاد می کن ــما پیش ــه ش ب
ــا  ــگ ی ــی رولین ــد. جی.ک ــه کنی ــر را تهی ــاب هری پات ــن کت ــد و اولی ــی بروی فروش
ــدری  ــا داشــتن پ ــد ۱۹۶۵ اســت. جــوان ب ــر و متول ــق هری پات جــوآن رولینــگ خال
ــا اوضــاع  ــود. ام ــوردار ب ــی برخ ــی خوب ــادری تکنســین از اوضــاع مال ــدس و م مهن

ــد. ــد مان ــک شــکل نخواه ــه ی همیشــه ب
ــه شــکلی کــه  ــه نوشــتن داشــت ب ــادی ب ــه  ی زی جــوآن از همــان کودکــی عاق
اولیــن کتابــش را در ۶ ســالگی بــه نــام خرگوشــی بــا نــام خرگــوش نوشــت. او بعــد از 
فارغ التحصیــل شــدن از دانشــگاه بــا مــردی بــه نــام ژورگــه آرانتــس ازدواج کــرد. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B0%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%B0%D9%87%D9%86
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ــی  ــان کم ــت زم ــد از گذش ــا بع ــیکا بود. ام ــوآن جس ــر ج ــن ازدواج دخت ــره ی ای ثم
زندگــی جــوان بــه کلــی تغییــر کــرد. او کــه از بدرفتــاری و خشــونت های همســرش 
ــا  ــول و ب ــدون پ ــود در ســال ۱۹۹۳ از او جــدا شــد. او بعــد از جدایــی ب خســته شــده ب
دختــرش تنهــا مانــده بــود کــه همــه ی ایــن عوامــل او را بــه افســردگی کشــاندند. او 

ــگاه بــه ســر بــرد. مدتــی را بــه علــت افســردگی در درمان

خلق هری پاتر
ــم( ۴  ــبختی بنام ــار خوش ــد آن را قط ــازه دهی ــوآن ) اج ــار ج ــک روز قط ــا ی ام
ــه ذهنــش رســید. او در تمــام  ســاعت تاخیــر داشــت،او در همیــن لحظــه  ایــده ای ب
ــد  ــید مانن ــه رس ــه خان ــه ب ــی ک ــرورش داد و زمان ــرش پ ــده را در س ــن ای ــدت ای م
ــری  ــاره ی پس ــتانی درب ــت. داس ــذ می نوش ــر کاغ ــزی ب ــد چی ــد تن ــه ای تن دیوان
ــا اســتعداد جادوگــری! و اینگونــه بــود کــه هــری  پاتــر خلــق شــد. جــوآن  عینکــی ب
ــر را  ــری پات ــاب ه ــن کت ــی اولی ــد مال ــیار ب ــاع بس ــود اوض ــا وج ــال و ب ــک س در ی

نوشــت.
 

امــا انتشــارات  مختلــف بــا چــاپ آن مخالفــت می کردنــد تــا ســرانجام 
ــش  ــدا می خواســت کتاب ــت. او ابت ــه چــاپ آن گرف ــم ب ــری تصمی انتشــارات بلومزب
را بــا اســم جــوآن رولینــگ بــا چــاپ برســاند امــا بــه پیشــنهاد سرپرســت انتشــارات 
نــام مســتعار جی.کــی رولینــگ را انتخــاب کــرد. چــرا کــه نوشــته های یــک زن بــه 
ــاب  ــه کت ــن مجموع ــد از ای ــن جل ــد! در حــال حاضــر چندی ــروش نمی رفتن ــی ف خوب

در لیســت پرفروش ترین کتاب هــای دنیا قــرار دارد.

آثار
اولیــن کتــاب از مجموعــه کتــاب هــری پاتــر بــه نــام هــری پاتــر و ســنگ جــادو 
ــی  ــای مختلف ــه زبان ه ــت و ب ــان فروخ ــر جه ــی در سراس ــون کپ ــش از ۱۲۰ میلی بی
ــه داد و ســال  ــه را ادام ــن مجموع ــل جــوآن نوشــتن ای ــن دلی ــه همی ــه شــد. ب ترجم
بعــد قســمت دوم یعنــی هــری پاتــر و تــاالر اســرار را منتشــر کــرد. کتــاب دوم هــم 
ــر  ــم هری پات ــه فیل ــد. مجموع ــه رو ش ــاده ای رو ب ــتقبال فوق الع ــا اس ــی ب ــد اول مانن
ــن فیلــم ســاخته شــد کــه همچنــان پرطرفــدار اســت. مجموعــه  ــر اســاس ای هــم ب
هــری پاتــر ۷ کتــاب خواندنــی اســت کــه توصیــه میکنــم آن هــا را از دســت ندهیــد.

 
۸- مارگارت میچل

نویسنده ای تاثیر گذار و تنها یک کتاب!
ــر ۱۹۰۰  ــد ۸ نوامب ــه متول ــاد رفت ــر ب ــاب ب ــا کت ــق تنه ــل خال ــارگارت میچ م
ــن  ــالگی دام ــه در ۳ س ــل اینک ــه دلی ــارگارت ب ــه م ــد ک ــت بدانی ــب اس ــت. جال اس
خــودش را ســوزاند و از آن پــس مــادرش شــلوار پایــش کــرد، جیمــی صــدا زده شــد 
کــه ایــن اســم تــا ۱۴ ســالگی روی او مانــد. او در ســنین کودکــی عاقــه ی زیــادی بــه 
ــگاه  ــه ن ــک حرف ــوان ی ــه عن ــه نویســندگی ب ــز ب ــا هرگ ــتان نوشــتن داشــت ام داس
نمی کــرد. میچــل در رشــته ی روانپزشــکی مشــغول بــه تحصیــل شــد امــا بــه علــت 

ــه برگشــت. ــه خان ــرد و ب ــا ک ــزا آن را ره ــر آنفوالن ــادرش در اث ــرگ م م
ــادی دل  ــراد زی ــا اف ــق گفته ه ــه طب ــوده ک ــا ب ــوه گر و زیب ــی عش ــارگارت زن م
ــخصیت  ــم ش ــودش ه ــان خ ــران زم ــه دخت ــبت ب ــارگارت نس ــد. م داده ی او بودن
ــی از  ــی یک ــدند و بددهن ــدا نمی ش ــیگار از او ج ــکل و س ــا ال ــته مث ــی داش متفاوت

ویژگی هــای شــخصیتی او بــوده اســت.
ــا اصــرار  ــوده ب ــه ب ــش در خان ــوزک پای ــی در ق ــت ناراحت ــه عل ــه ب ــی ک  او زمان

https://soheilamani.com/best-selling-books/
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همســرش شــروع بــه نوشــتن کتــاب می کنــد. مــارگارت هــم در آن زمــان نوشــتن 
ــاد رفتــه را آغــاز می کنــد. امــا ایــن موضــوع را از همــه پنهــان می کنــد.  ــر ب رمــان ب
ــر  ــی در آخ ــد ول ــرف می کن ــان ص ــش زم ــتن رمان ــرای نوش ــال ب ــارگارت ۱۰ س م
تصمیــم می گیــرد کــه آن را منتشــر نکنــد. امــا در آخــر و از ســر لجبــازی بــا دوســتش 
کــه بــه او گفتــه بــود نمی توانــی کتــاب بنویســی کتابــش را منتشــر می کنــد. اینگونــه 
بــر بــاد رفتــه بــه دنیــا معرفــی شــد. ســرانجام در ســال ۱۹۴۹ در راه ســینما ماشــینی 

بــه مــارگارت زد و او چنــد روز بعــد بــه دلیــل جراحــات زیــاد درگذشــت.

آثار
ــن نویســندگان  ــر مــارگارت میچــل یکــی از بهتری همانطــور کــه گفتیــم تنهــا اث
زن بــر بــاد رفتــه اســت. بــر بــاد رفتــه ای کــه بــا گذشــتن ایــن همــه زمــان همچنــان 
یکــی از خواندنی تریــن کتاب هــای رمــان محســوب می شــود. نــام اســکارلت 
ــا پیشــنهاد ناشــر آن  ــارگارت ب ــه م ــوده ک ــزی ب ــدا پن ــاب ابت ــی کت شــخصیت اصل
ــرای  ــت ب ــی رای ــق کپ ــم ح ــزار دالر ه ــل ۵۰ ه ــارگارت میچ ــد. م ــر می ده را تغیی
ــر  ــم اث ــه ه ــاد رفت ــر ب ــم ب ــرده اســت. فیل ــت ک ــه دریاف ــاد رفت ــر ب ــم ب ســاختن فیل
ــود  ــه خ ــت ک ــن اس ــب ای ــی رود. جال ــاب م ــه  حس ــینما ب ــخ س ــدگار در تاری مان
ــاب  ــی را انتخ ــن ل ــی ویوی ــارو یعن ــکارلت اوه ــش اس ــر نق ــل بازیگ ــارگارت میچ م

ــت. ــرده اس ک

۹- دوریس لسینگ

ــدرش  ــران اســت. پ ــر ۱۹۱۹ در کرمانشــاه ای ــد ۲۲ اکتب دوریــس لســینگ متول
ــدر  ــته اســت. پ ــتار داش ــادری پرس ــوده اســت و م ــی اول ب ــگ جهان ــان جن از نظامی
ــی در  ــرداری در بانک ــمت دفت ــه س ــگ ب ــدن در جن ــروح ش ــس از مج ــس پ دری
ــد.  ــا می آی ــه دنی ــران ب ــه  همیــن دلیــل دریــس در ای کرمانشــاه گمــارده می شــود. ب
دوریــس در ۶ ســالگی بــه  همــراه خانــواده اش بــه زیمبــاوه کــه آن زمــان مســتعمره ی 

ــرد. ــرت ک ــود، مهاج ــتان ب انگلس
 دوریــس در تمــام زندگــی اش درگیــر سیاســت بــود و در تمــام آثــارش نظــرات 
سیاســی اش بــه وفــور دیــده می شــود. او جوایــز زیــادی بــرای کتاب هایــش 
ــل  ــزه ی نوب ــه جای ــوان ب ــز می ت ــن جوای ــن ای ــت. از مهم تری ــرده اس ــت ک دریاف
ادبــی اش در ســال ۲۰۰۷ اشــاره کنیــم. همانطــور کــه گفتیــم موضــوع پایــه ای اکثــر 
ــات  ــه  موضوع ــش ب ــا او در کتاب های ــوده اســت ام ــای لســینگ سیاســت ب کتاب ه
روان شــناختی و حتــی علمــی تخیلــی هــم پرداختــه اســت. نکتــه ی جالــب در مــورد 
ــزه ی  ــده ی جای ــا برن ــرد ام ــل ک ــرک تحصی ــه در ۱۴ ســالگی ت ــس آن اســت ک دری

ــت. ــا رف ــالگی و در ســال ۲۰۱۳ از دنی ــی اســت. او در ســن ۹۴ س ــل ادب نوب

آثار
ــاب  ــش از ۵۰ کت ــد و بی ــه حســاب می آی ــرکار ب ــس جــزو نویســنده های پ دوری
نوشــته اســت. امــا دوریــس بــا کتــاب دفترچــه ی طایــی بــه شــهرت رســید. ایــن 
ــان  ــاره ی زن ــاب درب ــن کت ــد. موضــوع ای ــه ش ــادی ترجم ــای زی ــه زبان ه ــاب ب کت
ــی اش  ــه زندگ ــورد نویســنده ای اســت ک ــی اول اســت و در م ــگ جهان ــارز در جن مب
ــس  ــم دوری ــای مه ــر کتاب ه ــد. از دیگ ــی می نویس ــه ی طای ــک دفترچ را در ی

ــرد. ــاره ک ــم اش ــم ه ــد پنج ــونت و فرزن ــای خش ــه بچه ه ــوان ب می ت
 

۱۰- مارگارت اتوود
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اتــوود متولــد ۱۸ نوامبــر ۱۹۳۹ در اتــاوای کانــادا اســت. او کــه پــدری 
ــت.  ــده اس ــک گذران ــای کب ــی اش را در جنگل ه ــر کودک ــته اکث ــناس داش گیاه ش
آثــار ایــن موضــوع هــم بــه  خوبــی در آثــارش مشــاهده می شــود. مــارگارت اتــوود 
طبــق گفتــه ی اطرافیانــش دیــدی طنــز بــه مســائل زندگــی دارد و رفتــاری صمیمانه 
ــت کــرده اســت کــه از  ــرای کتاب هایــش دریاف ــادی ب ــی زی دارد. او جایزه هــای ادب

ــرد. ــاره ک ــر اش ــزه ی بوک ــه جای ــوان ب ــا می ت ــان آن ه می
ــن  ــه ای ــت ک ــوده اس ــی زن ب ــخصیت اصل ــوود ش ــای ات ــی کتاب ه  در تمام
ــات  ــانس ادبی ــت. او لیس ــنده اس ــن نویس ــتی ای ــرات فمینیس ــانگر تفک ــوع نش موض
انگلیســی دارد. مــدرک ارشــد خــودش را از کالــج رادکلیــف دریافــت کــرده اســت و 

ــه داد. ــاروارد ادام ــودش را در ه ــرای خ دکت

آثار
مهم تریــن کتــاب مــارگارت اتــوود را می تــوان سرگذشــت ندیمــه دانســت کــه 
ــه   ــان و ب ــن رم ــاس ای ــر اس ــم ب ــریالی ه ــرده اســت. س ــت ک ــر دریاف ــزه ی بوک جای
همیــن نــام ســاخته شــده اســت. سرگذشــت ندیمــه داســتان زنانــی اســت کــه حــق 
ــد آوری  ــرای فرزن ــا ب ــا تنه ــد و از آن ه ــری را ندارن ــز دیگ ــا هرچی ــغل ی ــتن ش داش
ــوان آدمکــش کــور و ســال ســیاب را  ــوود می ت ــار ات اســتفاده می شــود.  از دیگــر آث
ــام دارد کــه ادامــه ی سرگذشــت  ــن کتــاب مــارگارت وصیت هــا ن ــرد. آخری ــام ب ن

ــد. ــان می کن ــه را بی ندیم
 

۱۱- تونی موریسون

مادر زنان سیاهپوست آمریکا
ــا  ــد. او ب ــد ش ــکا متول ــه ۱۹۳۱ در آمری ــورد در ۱۸ فوری ــی ووف ــه آنتون کلوئ
ــه  ــدان مناســب ب ــی نه چن ــا وضــع مال ــواده ای ب ــی و در خان ــی آفریقای ــار آمریکای تب
ــات  ــه ادبی ــش را در زمین ــی تحصیات ــه اش در کودک ــر عاق ــه خاط ــد. او ب ــا آم دنی
ــژادی  ــک ن ــی از تفکی ــود تون ــا ب ــه داد. آن ج ــنگتن ادام ــاروارد واش ــگاه ه در دانش
ــود.  ــتان ب ــوص سیاهپوس ــا مخص ــگاه تنه ــن دانش ــه ای ــرا ک ــد چ ــکا آگاه ش در آمری
ــه  ــود ادام ــتاد ش ــزاس اس ــودش در دانشــگاه تگ ــه خ ــی ک ــا جای ــش را ت او تحصیات
ــی یــک ازدواج ناموفــق هــم داشــته اســت کــه حاصــل ایــن ازدواج ۲ پســر  داد. تون

بــود.
 او تمــام عمــرش را صــرف دفــاع از حقــوق زنــان بــه خصــوص زنــان 
سیاهپوســت کــرد. تمــام آثــار تونــی هــم  مربــوط بــه دغدغــه اش یعنــی نژادپرســتی 
ــن زن  ــد. او اولی ــادر سیاهپوســتان می دانن ــری اســت. بســیاری موریســون را م و براب
سیاهپوســتی بــود کــه جایــزه ی نوبــل دریافــت کــرد. عــاوه بــر نویســندگی تونــی 
منتقــد ادبــی هــم بــود و دســتی هــم در نــگارش نمایشــنامه داشــت. او در ســال ۲۰۱۲ 
از اوبامــا نشــان افتخــار آزادی دریافــت کــرد و در ســال ۲۰۰۸ برنــده ی گرمــی شــد. 

ــت. ــا رف ــی در ۵ اوت ۲۰۱۹ از دنی ــر تون در آخ

آثار
ــت  ــان اس ــندگان زن جه ــن نویس ــوی از بهتری ــه عض ــی ک ــان تون ــن رم اولی
ــاره ی  ــان درب ــن رم ــه در ســال ۱۹۷۰ منتشــر شــد. ای ــام دارد ک ــن چشــم ن آبی تری
دختریســت بــا تبــار آمریکایــی آفریقایــی کــه حتــی خــودش بــه ایــن بــاور رســیده 
ــدارد.  ــبختی را ن ــت خوش ــا نیســت و لیاق ــگ پوســتش زیب ــت رن ــه عل ــه ب اســت ک
ایــن کتــاب تونــی بعــد از انتشــار حســابی ســروصدا کــرد. از دیگــر آثــار او می تــوان 
ــتی را  ــورد نژادپرس ــتانی در م ــم داس ــه آن ه ــرد ک ــاره ک ــد اش ــوب، دلبن ــه محب ب
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روایــت می کنــد.

۱۲- آگاتا کریستی، دوش به دوش شکسپیر!
 

ــی از  ــرد و نام ــه ک ــندگان زن تهی ــن نویس ــتی از بهتری ــت لیس ــن اس ــا ممک آی
پرفروش تریــن نویســنده زن جهــان نبــرد؟

ملکــه ی جنایــت آگاتــا کریســتی بــا نــام اصلــی آگاتــا مــری کاریســا کریســتی 
ــی  ــردی آمریکای ــا م ــدر آگات ــد. پ ــا آم ــه دنی در ۱۵ ســپتامبر ۱۸۹۰ در انگلســتان ب
ــار  ــرش ۲ ب ــول عم ــا در ط ــتان. آگات ــرافی انگلس ــای اش ــادرش از خانواده ه ــود و م ب
ــدش را از  ــا فرزن ــا تنه ــد. آگات ــدا ش ــال ج ــس از ۱۴ س ــار اول پ ــه ب ــرد ک ازدواج ک

ازدواج اولــش دارد.
 او در طــی جنــگ جهانــی اول در بیمارســتان مشــغول بــه کار شــد. ایــن موضــوع 
ــی  ــه خوب ــق ب ــن طری ــه از ای ــش داشــت چــرا ک ــادی در نوشــتن کتاب های ــر زی تاثی
ــی  ــای جنای ــم در کتاب ه ــادی ه ــای زی ــد. مرگ ه ــنا ش ــم ها آش ــا و س ــا دارو ه ب
معمایــی او بــا ســم اتفــاق می افتــد. ســپس آگاتــا در ســال ۱۹۳۰ بــا مکــس مالــووان 
ــه  ــرش ب ــراه همس ــه هم ــا ب ــرد. آگات ــود ازدواج ک ــر ب ــال از او کوچک ت ــه ۱۴ س ک
ــزایی در  ــر بس ــوع تاثی ــن موض ــم ای ــاز ه ــه ب ــد ک ــفر کردن ــادی س ــورهای زی کش
ــورهای  ــا در کش ــای آگات ــر کتاب ه ــتان اکث ــون داس ــت. چ ــا داش ــای آگات کتاب ه

خارجــی به خصــوص کشــورهای شــرقی رخ می دهــد.
جالــب اســت بدانیــد آگاتــا کریســتی در ســال ۱۹۲۶ بــرای ده روز ناپدیــد شــد. 
ــا  ــش ب ــی کــه شــوهر اول ــام زن ــا ن ــا ب ــدا کــرد. آگات ــی پی در آخــر پلیــس او را در هتل
ــت  ــه عل ــه ب ــد ک ــی ش ــود! او  مدع ــه ب ــاق گرفت ــود، ات ــرده ب ــت ک ــا خیان ــه آگات او ب
فشــارهای روانــی زیــاد دچــار فراموشــی شــده اســت. ولــی عــده ی زیــادی ایــن کار 
آگاتــا را تبلیغاتــی خواندنــد. امــا فــارغ از تمــام ایــن قضایــا آگاتــا کریســتی یــا بهتــر 
اســت بگویــم ملکــه ی جنایــت خالــق شــخصیت هایی چــون هرکــول پــوآرو و خانــم 
ــن  ــدر پرفروش تری ــال در ص ــن س ــد از چندی ــوز بع ــا هن ــام آگات ــت. ن ــل اس مارپ

ــد. ــخ می درخش ــنده ی تاری نویس

آثار
ــی  ــه همگ ــت ک ــای گذاش ــه ج ــی ب ــان جنای ــودش ۶۶ رم ــتی از خ ــا کریس اگات
ــوند.  ــناخته می ش ــی ش ــای جنای ــن کتاب ه ــن و پرفروش تری ــزو بهتری ــا ج آن ه
ــاب او محســوب  ــن کت ــه جــزو بهتری ــل ک ــم مارپ ــوآرو و خان ــول پ ــای هرک کتاب ه
می شــوند. از پرفروش تریــن کتاب هــای آگاتــا می شــود بــه قتــل در قطــار 
ــرد.  ــاره ک ــت اش ــتانبول نوش ــی در اس ــا آن را در هتل ــه آگات ــرق ک ــیر ش سریع الس
ــدار  ــم بســیار پرطرف ــل ه ــر روی نی ــل ب ــوش و قت ــه م ــل تل ــر او مث ــای دیگ کتاب ه
اســت. آنــگاه هیچکــس نمانــد کــه جــزو پرفروش تریــن کتاب هــای تاریــخ هــم بــه 
ــب  ــه ی جال ــد آن را بخوانیم. نکت ــه بای ــی اســت ک ــزو کتاب های ــد ج حســاب می آی
کــه شــاید کمتــر کســی بدانــد ایــن اســت کــه آگاتــا کریســتی بــا نــام مســتعار مــری 

ــت. ــته اس ــم نوش ــقانه ای ه ــتان های عاش ــتمکات داس وس
 

۱۳- مری شلی

نویسنده ای نابغه و سرکش!
ــلی همیشــه  ــری ش ــدن اســت. م ــد ۳۰ آگوســت ۱۷۹۷ در لن ــلی متول ــری ش م
ــان خــودش شــناخته می شــود.  ــر از زم ــوان نویســنده ای نابغــه و بســیار فرات ــه  عن ب
ــال  ــه ۱۸ س ــی ک ــا زمان ــتاین را تنه ــد فرانکش ــدگاری مانن ــاهکار و مان ــاب ش او کت
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داشــت نوشــت. اثــری کــه همچنــان در تاریــخ از جایگاهــی ویــژه برخــوردار اســت. 
حتــی فیلمــی هــم بــر اســاس ایــن کتــاب ســاخته شــده اســت. امــا از آن جایــی کــه 
زندگــی خصوصــی مــری شــلی بــه خــودی خــود بســیار جــذاب اســت فیلمــی هــم 

ــازی ال فانینــگ ســاخته شــده اســت. ــا ب ــام مــری شــلی ب ــه ن ب
ــت  ــود را از دس ــادر خ ــش م ــا آمدن ــه دنی ــس از ب ــد روز پ ــلی چن ــری ش  م
ــد.  ــر ازدواج می کن ــار دیگ ــوده ب ــنده ب ــوف و نویس ــه فیلس ــدرش ک ــد. پ می ده
ــرار  ــل ف ــاعر و متاه ــردی ش ــا م ــال ۱۸۱۴ ب ــی در س ــالگی یعن ــن ۱۷ س ــری در س م
ــری  ــتند م ــت داش ــوییس اقام ــا در س ــه آن ه ــی ک ــرار و زمان ــن ف ــد. در حی می کن
ــار اول هــر  ــا ۳ ب ــاردار شــد ام ــار ب شــلی فرانکشــتاین را می نویســد. مــری شــلی ۴ ب

ــت داد. ــدن از دس ــا آم ــه دنی ــس از ب ــد روز پ ــش را چن ــه کودک س

ــد ازدواج  ــی می زن ــه خودکش ــت ب ــی او دس ــه زن قبل ــی ک ــرش زمان او و همس
ــه  ــدا ب ــتاین را ابت ــال ۱۸۱۸ فرانکش ــری در س ــد. م ــا می رون ــه ایتالی ــد و ب می کنن
ــد. او در ۲۴  ــام خــودش منتشــر می کن ــا ن صــورت ناشــناس و بعــد در ســال ۱۸۲۳ ب
ــی از دســت می دهــد. او بعــد از همســرش  ســالگی همســرش را در ســانحه ی قایقران
خــرج خــود را از طریــق کتــاب نوشــتن در مــی آورد. ســرانجام خــودش هــم در ســال 

ــود. ــوت می ش ــزی ف ــور مغ ــر توم ــر اث ۱۸۵۱ ب
 

آثار
ــاب  ــان کت ــندگان زن جه ــن نویس ــی از بهتری ــلی یک ــری ش ــر م ــن اث مهم تری
ترســناک فرانکشــتاین اســت کــه از محبوبیــت فراوانــی برخــوردار اســت. از دیگــر 
ــرد. ــرگا اشــاره ک ــر و والپ ــن نف ــدا، آخری ــه ماتیل ــوان ب ــری شــلی می ت ــم م ــار مه آث

 
۱۴- سیلویا پالت

سیلویا و سرنوشت تلخش!
ــتاد  ــدرش اس ــد. پ ــا آم ــه دنی ــکا ب ــر ۱۹۳۲ در آمری ــات در ۲۷ اکتب ــیلویا پ س
ــی  ــی و آلمان ــات انگلیس ــد ادبی ــی ارش ــادرش کارشناس ــود و م ــی ب زیست شناس
ــر  ــی ب ــدرش داشــت ول ــه پ ــدازه ای نســبت ب ــی ان ــات عشــق ب داشــت. ســیلویا پ
ــا مــادرش خــوب نبــود. ایــن موضــوع آنقــدر جــدی  خــاف آن اصــا رابطــه اش ب
ــروز داده  ــش ب ــی در کتاب های ــادرش را حت ــه م ــرش نســبت ب ــه ســیلویا تنف ــود ک ب
ــاف  ــه برخ ــرد. البت ــالگی از او می گی ــن ۸ س ــدرش را در س ــا سرنوشــت پ اســت. ام
ــوده اســت و بیشــتر  ــن لیســت، ســیلویا یــک رمــان نویــس نب ســایر نویســندگان ای

ــتند. ــعر هس ــب ش ــار او در قال آث
 ســیلویا کــه دانش آمــوز فوق العــاده ای بــود بــا نمــرات بــاال از دانشــگاه 
ــوردن  ــا خ ــقی ب ــت عش ــت شکس ــه عل ــال ۱۹۵۳ ب ــا در س ــد. ام ــل ش فارغ التحصی
ــرادرش او را نجــات داد. او چندیــن مــاه تحــت  قــرص قصــد خودکشــی کــرد. امــا ب
ــد  ــا ت ــال ۱۹۵۶ ب ــرانجام او در س ــت. س ــرار گرف ــی ق ــوک الکتریک ــا ش ــکاوی ب روان
ــوز  ــد هی ــال ۱۹۶۲ از ت ــی در س ــد. ول ــد ش ــب دو فرزن ــرد و صاح ــوز ازدواج ک هی
ــاره ی  ــادی درب ــای زی ــرد. حرف ه ــا گاز خودکشــی ک ــال ۱۹۶۳ ب ــد و در س ــدا ش ج
خشــونت خانگــی تــد هیــوز و خیانــت او بــه ســیلویا زده شــد. عــده ی زیــادی علــت 

ــد. ــد می دانن ــونت های ت ــی از خش ــردگی ناش ــیلویا را افس ــرگ س م

آثار
ــیلویا  ــه در آن س ــرد ک ــام ب ــه ن ــاب شیش ــوان حب ــیلویا را می ت ــر س ــن اث مهم تری
ــد. او  ــف می کن ــی را تعری ــتان روان ــامل بیمارس ــی اش ش ــی قســمتی از زندگ ــه نوع ب
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ــه  ــرد. البت ــوکاس منتشــر ک ــا ل ــتعار ویکتوری ــام مس ــا ن ــاب را ب ــن کت ــار ای ــن ب اولی
انتشــار ایــن رمــان ۷ ســال طــول کشــید چــرا کــه آمریــکا آن را ضــد اصــول خانــواده 
ــذر از آب،  ــرد. گ ــر ک ــس منتش ــش رادر انگلی ــرانجام کتاب ــیلویا س ــت. س می دانس
درختــان زمســتانی، غــزال و مجموعــه ی اشــعار از دیگــر آثــار ســیلویا پــات اســت.

بهترین نویسندگان زن ایرانی

در بــاال بــه بهتریــن نویســندگان زن جهــان پرداختیــم امــا از جهــان کــه بگذریــم 
بــه کشــور خودمــان ایــران می رســیم کــه هــم از ادبیــات غنــی ای برخــوردار اســت 
ــی را  ــی و ایران ــای فارس ــن کتاب ه ــی دارد که بهتری ــه نام ــندگان ب ــم نویس و ه
ــد  ــر می بینی ــت زی ــا را در لیس ــم آن ه ــه اس ــندگانی ک ــام نویس ــا تم ــته اند. ام نوش
ــام  ــه ن ــد. در ادام ــی کرده ان ــگاه ط ــن جای ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــواری را ب ــیر دش مس
نویســندگان زنــی را مشــاهده می کنیــد کــه شــاید بیشــتر از هــر کشــور دیگــری در 
محدودیــت بودنــد امــا آثــار و کتاب هــای آن هــا تغییــری در تاریــخ ادبیــات ایــران 

ــرد. ــاد ک ایج
 

۱۵- سیمین دانشور

اولین زن داستان نویس ایرانی!
ــه ادب  ــنا ب ــا آش ــواده ای کام ــت ۱۳۰۰ در خان ــور در ۸ اردیبهش ــیمین دانش س
ــه دنیــا گذاشــت. پــدرش محمــد علــی دانشــور مــردی اهــل شــعر  ــا ب و فرهنــگ پ
ــکیل  ــرادی تش ــون از اف ــروه حافظی ــود. گ ــون ب ــروه حافظی ــای گ و ادب و از اعض
ــی  ــاد او را گرام ــد و ی ــظ می رفتن ــزار حاف ــه م ــه ب ــب جمع ــر ش ــه ه ــود ک ــده ب ش
ــود. ــد ب می داشــتند. مــادر ســیمین قمرالســلطنه حکمــت کــه خــود شــاعر و هنرمن
 ســیمین دانشــور همیشــه جــزو دانش آموزهــای ممتــاز در مدرســه اش بــود. او 
ــه تهــران آمــد و در رشــته ی ادبیــات  ــرای ادامــه تحصیــل در دانشــگاه از شــیراز ب ب
ــام مســتعار  ــا ن ــش ب ــول حیات ــد. او در ط ــل ش ــه تحصی ــران مشــغول ب دانشــگاه ته
ــا در ســال ۱۳۲۷ اولیــن مجموعــه  ــی مطلــب می نوشــت ت ــرای روزنامه هــای ایران ب
داســتان را بــا نــام آتــش خامــوش منتشــر کــرد. البتــه ســیمین دانشــور بــه عنــوان 
ــود و دیگــر  ــود از آن راضــی نب ــرش کــه در ســن ۲۲ ســالگی آن را نوشــته ب اولیــن اث

ــداد. ــازه ی چــاپ مجــددش را ن اج

 او در ســال ۱۳۲۷ بــا جــال آل احمــد آشــنا شــد و ۲ ســال بعــد بــا او ازدواج کــرد. 
ــه  ــکلی ک ــه ش ــد ب ــق نبودن ــن ازدواج مواف ــا ای ــد ب ــال آل احم ــواده ی ج ــه خان البت
پــدر جــال شــب عروســی مجلــس را تــرک کــرد و تــا ۱۰ ســال بــه خانــه ی آن هــا 

ــت. ــفند ۱۳۹۰ درگذش ــور در ۱۸ اس ــیمین دانش ــد. س نیام

آثار
ــگاه  ــارش از جای ــام آث ــندگان زن در تم ــن نویس ــی از بهتری ــور یک ــیمین دانش س
ــت  ــن کار اهمی ــا ای ــی ب ــه نوع ــد. او ب ــت می کن ــاع صحب ــواده و اجتم ــان در خان زن
ــیمین  ــر س ــده ترین اث ــناخته ش ــن و ش ــد. مهم تری ــان می ده ــه نش ــان را در جامع زن
ــه آن  ــی ب ــای فارس ــن کتاب ه ــه ی بهتری ــه در مقال ــت ک ــون اس ــور سووش دانش
ــاری ماننــد دشــمنان  ــوان مترجــم آث ــه عن ــم. ســیمین دانشــور ب مفصــل پرداخته ای
ــره ی ســرگردانی،  ــه فارســی ترجمــه کــرده اســت. جزی ــوان چخــوف را هــم ب از آنت

ــت. ــنده اس ــن نویس ــار ای ــر آث ــرگردان از دیگ ــوه س ــرگردان و ک ــاربان س س
 

https://soheilamani.com/best-iranian-novels-and-books/


بهترین 
نویسندگان زن

SOHEILAMANI.COM

۱۶- زویا پیرزاد

 زویا پیرزاد نویسنده ای برای زنان!
ــت.  ــادان اس ــار در آب ــی تب ــی ارمن ــال ۱۳۲۱ و از اهال ــد س ــرزاد متول ــا پی زوی
ــود. او  ــه اش ب ــاز مدرس ــوزان ممت ــش آم ــور از دان ــیمین دانش ــون س ــرزاد همچ پی
ــی  ــه فارس ــی را ب ــد کتاب ــد و چن ــه ش ــه ترجم ــغول ب ــی مش ــتان نویس ــش از داس پی
ــب و  ــرزمین عجای ــس در س ــوان آلی ــا می ت ــن آن ه ــه از مهم تری ــرد ک ــه ک ترجم
ــا پیــرزاد بعدهــا بــه تهــران آمــد و  در تهــران  ــام بــرد. زوی آوای جهیــدن غــوک را ن
ــه نام هــای ساشــا و شــروین اســت. ــن ازدواج دو پســر ب  ازدواج کــرد کــه حاصــل ای

ــه ســبک نوشــتن روان و دلنشــینش معــروف اســت کــه عــده ای آن  ــا پیــرزاد ب زوی
ــا پیــرزاد در حــال حاضــر در آلمــان زندگــی  ــه نویســی می داننــد. زوی را ســبک زنان
می کنــد. او همیشــه در کتاب هایــش حــرف از دغدغه هــای زنانــه می زنــد و 

ــد. ــای او می کن ــذب کاره ــیاری را ج ــان بس ــکار زن این

آثار
زویــا در ســال ۱۳۷۰ اولیــن مجموعــه ی داســتان کوتــاه خــودش را بــا نــام مثــل 
همــه ی  عصرهــا منتشــر کــرد کــه بســیار مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. امــا در ســال 
۱۳۷۶ و در فرانســه بــا انتشــار دومیــن مجموعــه داســتان کوتاهــش بــه اســم طعــم 
گــس خرمالــو برنــده ی جایــزه ی بیســت ســال ادبیــات داســتانی شــد. اولیــن رمــان 
ــم در ســال ۱۳۸۰ منتشــر شــد  ــا را خامــوش می کن ــام مــن چراغ ه ــه ن ــا ب ــد زوی بلن
کــه تــا کنــون بیــش از ۲۰ بــار تجدیــد چــاپ شــده اســت. از دیگــر رمان هــای بلنــد 

ــرد. ــاره ک ــم اش ــادت می کنی ــه ع ــود ب او می ش

۱۷- گلی ترقی

ــر ۱۳۱۸  ــه در ۱۷ مه ــت ک ــی اس ــس ایران ــنده و خاطره نوی ــی نویس ــی ترق گل
در تهــران بــه دنیــا آمــد. از آن جایــی کــه پــدرش سرپرســت نشــریه ی ترقــی بــود، 
گلــی در خانــواده ای آشــنا بــه ادبیــات بــزرگ شــد. او  بــرای تحصیــات بــه آمریــکا 
رفــت و پــس از اتمــام درســس بــه ایــران بازگشــت و مشــغول بــه تدریــس شــد. او با 
کارگــردان ایرانــی بــه نــام هژیــر داریــوش ازدواج کــرد و از ایــن طریــق بــا ابراهیــم 

ــروغ فرخــزاد آشــنا شــد. گلســتان و ف

ــروغ  ــای ف ــا حمایت ه ــاد را ب ــام میع ــا ن ــتان خــودش ب ــن داس ــی اولی ــی ترق  گل
فرخــزاد منتشــر کــرد. او بعــد از انتشــار داســتانش بــه فرانســه مهاجــرت کــرد کــرد 
ــه  ــل اینک ــت. دلی ــین اس ــیرین و دلنش ــیار ش ــم او بس ــد. قل ــا مان ــار همان ج ــن ب و ای
ــودش را  ــته ی خ ــرات گذش ــه خاط ــت ک ــن اس ــد ای ــس می خوانن ــره نوی او را خاط
ــتاد  ــی اس ــی ترق ــت گل ــود گف ــد. می ش ــف می کن ــرا تعری ــذاب و گی ــکلی ج ــه ش ب

ــت. ــی اس ــره نویس ــب خاط مکت

آثار
ــی از  ــه در بعض ــت ک ــران اس ــندگان زن ای ــن نویس ــی از بهتری ــی یک ــی ترق  گل
ــه   ــوان ب ــا می ت ــان آن ه ــه از می ــردازد ک ــش می پ ــرات کودکی ــه خاط ــارش ب آث
ــزرگ  ــرد. ب ــاره ک ــزرگ اش ــه ی مادرب ــک و خان ــت کوچ ــمیران، دوس ــوس ش اتوب
ــا اســت. ــن  نویســنده ی توان ــار ای ــر آث ــه ای در آســمان از دیگ ــن، خان ــوی روح  م بان
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در ایــن مقالــه بــه زندگــی زنانــی پرداختیــم کــه بــا  وجــود مشــکات زیــاد راهــی 
بــرای مانــدگار شــدن آثارشــان پیــدا کردنــد. زنانــی کــه در مقابــل خشــونت، فقــر و 
ــی کــه  ــخ می درخشــد. زنان ــد و حــاال نامشــان در تاری ــم کردن ــد عل محدودیت هــا ق

ــان باشــند. ــدن در جهــت رویاهایم ــرای جنگی ــی ب ــد الگوی ــدام می توانن هرک
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