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 ادبیات و ادیبان بزرگ انگلیسی زبان
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 کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه، دانشکده زبان و ادبیات واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

 fahimeh_m_1386@yahoo.com آدرس پست الکترونیک:

 

 

 چکیده

شناسید؟ آیا آثاری که به زبان انگلیسی نوشته تعریف زبان و ادبیات چیست؟ آیا شاعران و نویسندگان بزرگ جهان را می

شوند؟ بزرگترین اند تنها متعلق به شاعران و نویسندگان کشور انگلستان هستند یا ادیبان سایر کشورها را نیز شامل میشده

ست؟ در این مقاله قصد دارم به معرفی نویسندگان و شاعران بزرگ انگلیسی زبان بپردازم و آثار آنها را مورد شاعر انگلستان کی

های معروف شاعر و بررسی قرار دهم. تعریفی از ادبیات را بیان کنم و بگویم منظور از ادبیات انگلیسی چیست. نمایشنامه

ها بدهم. امیدوارم آشنایی با این کنم و توضیح کوتاهی در مورد هریک از آننویسنده بزرگ انگلستان، ویلیام شکسپیر را معرفی 

 نویسندگان و آثارشان موجب شود تا خوانندگان، این آثار زیبا و ارزشمند را به طور کامل مطالعه نمایند.

 

 

 ادبیات و زبان انگلیسی، تراژدی، رمان، نمایشنامه، تئاترواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ها در طول زمان برای انتقال پیام از زبان گاه اندیشه، آرمان، فرهنگ و تجارب یک جامعه است. انسانادبیات جلوه زبان و

 اند.استفاده کرده

به طور کلی ادبیات آنگونه سخنانی است که از حد سخنان عادی برتر »گوید: دکتر عبدالحسین زرین کوب در تعریف ادبیات می

اند و احساس غم و شادی یا ها دگرگون گشتهاند و از شنیدن آنآن سخنان را در خور ضبط و نقل دانستهو واالتر بوده و مردم 

 (3131)زرین کوب،« اند.لذت کرده

 

 ادبیات و ادیبان بزرگ انگلیسی زبان

یا دیگر کشورهای شود که به زبان انگلیسی و توسط ادیبان کشور انگلستان و ادبیات انگلیسی به مجموعه آثار ادبی گفته می

جوزف کنراد ، جیمز جویس ایرلندی، رابرت برنز اسکاتلندیتوان است. از بزرگترین ادبای انگلیسی میجهان نوشته شده

ویلیام را نام برد. آثار شاعر بزرگ انگلستان،  والدیمیر ناباکوف روسیو  توماس پینچن آمریکایی، دیلن تامس ولزی، لهستانی

 رود.های خلق شده به این زبان در سراسر دنیای انگلیسی زبانان به شمار میان برترین سرودههمچنان به عنو شکسپیر

 

 رابرت برنز

سرای ها، شاعر و ترانه، معروف به رابی در بین اسکاتلندی(33۱۱ ژوئیه ۵3-33۲۱ ژانویه ۵۲)(Robert Burns) رابرت برنز

عنوان یکی از پیشگامان جنبش شود و شهرت جهانی دارد. از او به اسکاتلندی بود. از او به عنوان شاعر ملی اسکاتلند یاد می

پرداخت،  از سرتاسر اسکاتلند های محلیترانههای ادبی، او همچنین به گردآوری افزون بر سرودن قطعهشود. رمانتیک یاد می

 (Burns, 1993) کرد.ها را بازبینی یا تنظیم میکه اغلب آن

 

 جیمز جویس ایرلندی

 3۱۹3ژانویه  31 - دوبلین 3۸۸۵فوریه  ۵) (James Augustine Aloysius Joyce)جیمز آگوستین آلویسیوس جویس 

اند. تمام آثارش را نه به زبان مان سده بیستم خواندهترین رنویسنده ایرلندی که گروهی رمان اولیس وی را بزرگ(، زوریخ

(، شب 3۱۵۵) ۵(، اولیس3۱3۱) 3ای از مرد هنرمند در جوانینوشت. آثار او عبارتند از: پرترهمادری بلکه به زبان انگلیسی می

 (Budgen, 1972)(. 3۱3۹) ۹ها(، دوبلینی3۱1۱) 1هازنده داری فینگن

                                                           
1. A Portrait of the Artist as a Young Man 

2. Ulysses 

3. Finnegans wake 

4. Dubliners 
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 جوزف کنراد

دسامبر  1)زاده ( Teodor Józef Konrad Korzeniowski :لهستانیبه )« تئودور کنراد نالچ کورزینوسکی»م جوزف کنراد با نا

لهستانی بود. وی در پادولیای، اوکراین کنونی متولد شد، دشتی -یسنده بریتانیایینو( 3۱۵۹اوت  1درگذشته  - 3۸۲3

حاصلخیز بین لهستان و روسیه که زمانی بخشی از خاک لهستان بود و بعدها جزو روسیه شد. جوزف کنراد در ابتدا به عنوان 

دانند که آثارش نشان دهنده ای میا نویسندههای دریانورد شناخته شده بود. اما امروزه او رهای پسر بچهنویسنده داستان

 (J.H.Stape, 2014)آگاهی عمیق معنوی و تکنیک ماهرانه داستان سرایی است. 

داستان کوتاه است که عالقه او را به وضعیت انسان و مسائل سیاسی نشان  ۵۸رمان، دو جلد خاطرات و  31آثار او مشتمل بر 

 ۹(، کاکاسیاه کشتی نارسیسوس3۱1۹) 1(، نوسترومو3۱11) ۵(، لرد جیم3۸۱۱) 3یکیدهد. آثار وی عبارتند از: دل تارمی

 (.3۱33) 3(، در چشم غربی3۱13) ۱(، مأمور مخفی3۸۱۲) ۲(، حماقت خانه آلمای3۸۱3)

 

 دیلن تامس

یک شاعر اهل ولز بود. او بیشتر شعرهای خود را در  (،3۱۲1 نوامبر ۱ - 3۱3۹ اکتبر ۵3) (Dylan Thomas)دیلن تامس 

گرفت. در شعرهایش که به زبان انگلیسی است تأثیرات آوایی این زبان را به کار میخواند. او رادیو یا در اجراهای عمومی می
(Encyclopaedia) (BBC Wales) 

 

 توماس پینچن آمریکایی

ترین نویسندگان ، یکی از برجسته(3۱13 می ۸)زاده (Thomas Ruggles Pynchon, Jr) توماس راگلز پینچن جونیور 

(. 3۱۱۱) ۱۹۱(، حراج جنس شماره 3۱۱1) ۸یاند. آثار او عبارتند از:  وها ترجمه شدهآمریکایی است. آثار او به بسیاری از زبان
(New York Magazine, 2013) 

 

 

                                                           
1. Heart of Darkness 

2. Lord Jim  

3. Nostromo 

4. The Nigger of the Narcissus 

5. Almayer᾽ s Folly 

6. The Secret Agent 

7. Under Western Eyes 

8. V 

9. The Crying of Lot 49 
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 والدیمیر ناباکوف

(، 3۱33ژوئیه  ۵-3۸۱۱آوریل  ۵۵) (Влади́мир Влади́мирович Набо́ков :روسیبه )والدیمیر والدیمیرویچ ناباکوف 

سالگی نوشت و  3۲آمریکایی بود. او اولین شعرش را در سن -نویسنده رمان، داستان کوتاه، مترجم و منتقد چند زبانه روسی

جلد کتاب شعر چاپ کرده بود. ناباکوف با انتشار رمان لولیتا به اوج شهرت رسید.  ۵قبل از فارغ التحصیلی از مدرسه تنیشف، 

 میالدی به زبان انگلیسی نوشت و در پاریس منتشر کرد.  3۱۲۲باکوف این رمان را در سال نا

(.  3۱۵۱) ۲(، ماری یا ماشنکا3۱1۸) ۹(، خنده در تاریکی3۱11) 1، دفاع لوژین۵(، پنین3۱۲۲) 3آثار او عبارتند از: لولیتا
(Boyd, 1993) 

 

 ویلیام شکسپیر

، در استرانفورد انگلستان زاده شد، زبان التین و (3۱3۱درگذشته  - 3۲۱۹)زاده  ((William Shakespeareویلیام شکسپیر 

 ۱یونانی نیز آموخت مدتی کارگری و روزنامه نگاری کرد و باالخره به نمایشنامه نویسی روی آورد. آثار معروفش عبارتند از: اُتللو

(، 3۱1۲) 31(، لیرشاه3۲۱۹-3۲۱۱) ۱ان ونیزی(، بازرگ3۲۱۱) ۸(، ژولیوس سزار3۲۱3) 3(، رومئو و ژولیت3۱11-3۱1۹)

 (.3۲۱۸-3۱11) 31(، هیاهوی بسیار برای هیچ3۱1۵) 3۵(، هملت3۲۱۱-3۱1۱) 33مکبث

)سعید پور، اند. لقبی است که به خاطر محل تولدش در آون واقع در استرانفورد انگلیس به وی داده« 3۹سخن سرای آون»

31۸۱) 

                                                           
1. Lolit 

2. Pennine 

3. The Defanse 

4. Laughter in the Dark 

5. Mashen᾽ ka 

6. Othello 

7. Romeo and Juliet 

8. Gaius Iulius Caesar 

9. Histoire of the Merchant of Venice 

10. King Lear 

11. Macbeth 

12. Hamlet 

13. Much adoe about Nothing 

14. Bard of Avon 
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ترین نمایشنامه فرد است و برخی او را بزرگبازیگر و نمایشنامه نویس منحصربهشهرت شکسپیر به عنوان شاعر، نویسنده، 

 دانند.نویس تاریخ می

ای عاشقانه و تراژیک است. این نمایشنامه براساس داستانی به نام کاپیتان مغربی نوشته سینسیو نویسنده نمایشنامه اُتللو

 پردازد.ر به مضمون خیانت در عشق میاست. در این نمایشنامه شکسپیایتالیایی، نگاشته شده

ای تئاتر جهان محبوبیت زیادی دارد و به عنوان منبعی برای بسیاری از آثار و هنوز هم در بسیاری از مجامع حرفهلنمایشنامه اتل

 .شودهای ادبی شناخته میاپرایی، فیلم و اقتباس

ترین شود. این نمایشنامه یکی از محبوبپایان کارش میدر مورد دو عاشق ناکام است که در نهایت، مرگ  رومئو و ژولیت

 های عاشقانه دوران باستان دارد.باشد. رومئو و ژولیت کششی به داستانهای شکسپیر در زمان حیاتش مینمایشنامه

 است.های تئاتر، فیلم، موسیقی و اپرا مورد استفاده قرار گرفتهرومئو و ژولیت اثری است که بارها در سالن

پیش از میالد علیه ژولیوس سزار، دیکتاتور رومی  ۹۹ای است که در سال ای درباره توطئهنمایشنامه ژولیوس سزارراژدی ت

 صورت گرفت که به قتل او و نیز شکست توطئه گران در نبرد فیلیپی منجر شد.

است. اقتباس کرده امپراتوری روم را نیز از وقایع تاریخی دوران آنتونیوس و کلئوپاترا و کوریوالنوس نامهدو نمایش شکسپیر

و در نامه نیست؛ او تنها در سه صحنه حضور دارد است، ولی سزار شخصیت اصلی نمایش ژولیوس سزار نامهاگرچه عنوان نمایش

گوید و بار روانشناسی بیشتر از چهار بار و هر بار چندین خط سخن می مارکوس بروتوس د.شوابتدای پرده سوم کشته می

 .پرستی و دوستی با سزار استنمایش، کشمکش او برای انتخاب بین شرافت، وطن

های دراماتیک آن معروف تیک است و به خاطر صحنهای کمدی است. این اثر به صورت یک کمدی روماننمایشنامه تاجر ونیزی

 شخصیت و تعدادی سیاهی لشکر است. 3۸پرده تدوین شده و دارای  ۲است. این نمایش در 

 دانند.های شکسپیر میترین تراژدیترین و ارزندهای تراژیک است که آن را یکی از بزرگنمایشنامه لیرشاه یا شاه لیر

ترین آثار اوست. اساس تراژدی مکبث وقایع تاریخی اسکاتلند است، اما ین تراژدی و یکی از محبوبترکوتاه مکبث نمایشنامه 

ها را به هم آمیخته است. این نمایشنامه، شکسپیر موافق ذوق و طبع هنری و ادبی خویش تعییراتی در آن داده و حوادث جنگ

کسانی که به دنبال نفس قدرت هستند را به بهترین  روانی جاه طلبی سیاسی و-ماجرای آسیب جسمی و آثار منفی روحی

 شکل نمایش پردازی کرده است.

آید. بخش بزرگی از های تاریخ ادبیات جهان به شمار میای تراژیک است و یکی از مشهورترین نمایشنامهنمایشنامه هملت

 نمایشنامه شرح تردید اجتناب ناپذیر هملت به انتقام است.

شخصیت و تعدادی سیاهی  3۱پرده تدوین شده و دارای  ۲این نمایش در  ای کمدی است.نمایشنامه یچهیاهوی بسیار برای ه

 لشکر است.
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 بحث و نتیجه گیری

ادیبان و نویسندگان انگلیسی زبان تنها متعلق به کشور انگلستان نیستند بلکه ادیبانی هستند از تمام کشورهای جهان که 

اند زیرا زبان انگلیسی زبان بین المللی است و بدین ترتیب خوانندگان بسیاری از سراسر دنیا شتهآثارشان را به زبان انگلیسی نو

شناسد و هرگاه یک اثر ها لذت ببرند. و اصوالً ادبیات مرز نمیتوانند آثار این نویسندگان را مطالعه کنند و از خواندن آنمی

کند. و از آنجایی که ادبیات با روح انسان سر و کار دارد خواندن ب میشود توجه همگان را به سوی خود جلفاخر ادبی خلق می

 آثار ادبی خالی از لطف نیست.

ای از آثارشان را معرفی کردم امیدوارم این در این مقاله تنها به معرفی تعداد اندکی از نویسندگان بزرگ جهان پرداختم و گوشه

کنم با و تحقیق در مورد آثار نویسندگان بزرگ جهان بپردازند. پیشنهاد می مقاله آغازی باشد برای خوانندگان تا به مطالعه

شک شرایط زندگی، بشناسید سپس به مطالعه آثارشان بپردازید چرا که بی را هانامه نویسندگان جهان ابتدا آنمطالعه زندگی

 وده است. تأثیر نبها قرار داشته در خلق آثارشان بیمسائل و مشکالتی که در پیش روی آن
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