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مکتب هاى ادبى جهان، نوشتۀ 
نویسندگان ایرانى به زبان فارسى

  (1334) رضــا  حســینى،  ســید   .1
ــان. ــر زم ــران: نش ــى، ته ــاى ادب مکتب ه

2. پرهـام، سـیروس (1334)  رئالیسـم و 
ضـد رئالیسـم در ادبیات، تهران: نشـر نیل.

3. هنرمندى، حســن (1336)  از رمانتیسم 
انتشــارات تهــران:  سوررئالیســم،  تــا 

امیرکبیر.

4. حقیقـى، منوچهر (1371)  مکتب هاى 
ادبى، تهران: انتشـارات آواى نور.

بنـا داریـم از ایـن پس بخشـى از فصلنامۀ نقد کتاب را به کتاب شناسـى یکـى از حوزه هاى 
مطالعـات نقـد ادبیـات و هنـر اختصـاص دهیم. در نخسـتین بخش از این سلسـله مطالب، 
کتاب شناسـى مکتب هـاى ادبـى عرضـه مى شـود. بـه مناسـبت انتشـار دو کتـاب تـازه در 
حـوزة مکتب هـاى ادبـى در سـال 1396 و نقـد شـفاهِى ایـن شـماره کـه دربـارة یکـى از 
ایـن آثـار بـود، در ادامـه مهم تریـن آثار منتشـر شـده از آغـاز تا امـروز معرفى مى شـوند. با 

احتـرام و فروتنـى بـه یـاد رضا سیدحسـینى آغازگـر این مبحـث در ایران.

کتاب شناسی مکتب های ادبی 
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کتاب شناسى مکتب هاى ادبى

5. جعفرى جزى، مسـعود (1378)  سـیر 
رمانتیسـم در اروپـا، تهران: نشـر مرکز.

6. ثروت، منصور (1385) آشنایى با مکتب هاى 
ادبى، تهران: انتشارات سخن.

7. زرشناس، شهریار (1386) پیش درآمدى بر 
رویکردهاى مکتب هاى ادبى، دفتر اول عصر 
باستان تا پایان رمانتیسیسم، تهران: انتشارات 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمى. 

8. زرشناس، شهریار (1389)  پیش درآمدى 

بر رویکردهاى مکتب هاى ادبى، دفتر دوم از 
تهران:  پسامدرن،  ادبیات  تا  رئالیسم  عصر 
اندیشۀ  و  فرهنگ  پژوهشگاه  انتشارات 

اسالمى. 

 (1389) نظام الدین  کوتنائى،  نورى   .9
دایرة المـــعارف مکتب هـــــا، سبک هـــا و 
جنبش هاى ادبى و هنرى جهان تا پایان قرن 
بیستم، تهران: انتشارات یادوارة اسدى و ثامن 

االئمه (ع) 

10. شمیسـا، سیروس (1390)  مکتب هاى 
ادبى، تهران: نشـر قطره.

11. تدینى، منصوره (1392) سیرى در تاریخ 
ادبیات و مکتب هاى ادبى جهان (از گیل گمش 

تا متن هایى براى هیچ)، تهران: نشر هادیان.
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12. گلکار، آبتین (1392) مکتب هاى ادبى در 
تاریخ ادبیات روسى، تهران: انتشارات سمت.

13. حسـینى، مریـم (1396) مکتب هاى 
ادبـى جهان، تهـران: انتشـارات فاطمى.

14. تسلیمى، على (1396)  پژوهشى انتقادى ـ 
کاربردى در مکتب هاى ادبى، تهران: نشر کتاب آمه.

مکتب هاى ادبى جهان، نوشتۀ 
نویسندگان ایرانى به زبان انگلیسى 

15. حقیقــــــى، منوچهـــــــر (1371) 
 Literary schools for university

s tudents ، تهــران: انتشــارات آواى نــور.

  Literary Schools (1386) 16. یگانه، فرح
A Reader، تهران: انتشارات رهنما.

مکتب هاى ادبى جهان در ادبیات فارسى

  (1386) مسـعود  جـزى،  جعفـرى   .17
سـیر رمانتیسـم در ایـران از مشـروطه تـا 

نیمـا، تهـران: نشـر مرکـز.

18. تدینى، منصوره (1388) پسامدرنیسم 
بـر  مـرورى  ایـران:  داسـتانى  ادبیـات  در 
و  پسامدرنیسـتى  نظریه هـاى  مهم تریـن 
بازتاب آن در داسـتان معاصر ایرانى، تهران: 

علم. نشـر 

کتاب مکتب هاى ادبى جهان
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کتاب شناسى مکتب هاى ادبى

19. پاینده، حسین (1389) داستان کوتاه در 
ایران: داستان هاى رئالیستى و ناتورالیستى، 

جلد اول، تهران: انتشارات نیلوفر.

داسـتان   (1389) حسـین  پاینـده،   .20
کوتـاه در ایـران: داسـتان هاى مدرن، جلد 

دوم، تهـران: انتشـارات نیلوفـر.

داستان    (1390) حسین  پاینده،   .21
پسامدرن،  داستان هاى  ایران:  در  کوتاه 

جلد سوم، تهران: انتشارات نیلوفر.

22. امن خانـــــى، عیســـــــى (1392)  
اگزیستانسیالیسـم و ادبیـات معاصـر ایران، 

تهـران: انتشـارات علمى. 

رحمانى  کیومرث  و  مهدى  شریفیان،   .23
نویس  داستان  سه  مکتبى  نقد    (1396)
ایرانى: صادق هدایت، صادق چوبک و دولت 
همدان:  ناتورالیسم،  مکتب  اساس  بر  آبادى 

انتشارات دانشگاه بوعلى.

حنیف  محسن  و  محمد  حنیف،   .24
(1397)  بومى سازى رئالیسم جادویى در 

ایران، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى.

مکتب هاى ادبى جهان، نوشتۀ 
نویسندگان دیگر کشورها

25. سى.و.اى، بیگزبى (1375) دادا و سورئالیسم، 
ترجمۀ حسن افشار، تهران: نشر مرکز.
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کتاب مکتب هاى ادبى جهان

26. دیمیان، گرانت (1375)  رئالیسم (واقع 
گرایى)، ترجمۀ حسن افشار، تهران: نشر مرکز.

27. لیلیان، فورست (1375) رمانتیسم، ترجمۀ 
مسعود جعفرى جزى، تهران: نشر مرکز.

پیتر  اسکرین  و  فورست  لیلیان،   .28
گرایى)،  (طبیعت  ناتورالیسم    (1375)

ترجمۀ حسن افشار، تهران: نشر مرکز.

29. سکرتان، دمینیک (1375)  کالسیسیزم، 

ترجمۀ حسن افشار، تهران: نشر مرکز.

  (1380) بارتولى  ورونیک  آنگالر،   .30
ترجمۀ  فرانسه،  در  ادبى  مهم  جنبش هاى 

محمدجوان، تهران: نشر سکوت. 

31. چایلـدز، پیتـر (1383)  مدرنیسـم، 
ترجمـۀ رضـا رضایـى، تهران: نشـر ماهى.

32. وارد، گلن (1383) پست مدرنیسم، ترجمۀ 
قادر فخر رنجبرى و ابوذر کرمى، تهران: نشر ماهى.

ملون  هنرى  دیوید  و  ورنر  فریدریش،   .33
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کتاب شناسى مکتب هاى ادبى

(1388)  چشم انداز ادبیات تطبیقى غرب، 
ترجمۀ نسرین پروینى، تهران: انتشارات سخن.

34. فرنس، آر. اس(1390)  اکسپرسیونیسم، 
ترجمۀ فرزانه طاهرى، تهران: نشر مرکز.

35. بـــــــاورز، مگــــــى آن (1394) 

ــا  ــحر رض ــۀ س ــم جادویى، ترجم رئالیس
ــه. ســلطانى، تهــران: انتشــارات روزن

 (1396) مــارك  آیــرا  میلــن،   .36
ــى  ــۀ محمدتق ــى، ترجم ــاى ادب جنبش ه
فرامــرزى، تهــران: انتشــارات کاوش پرداز.


