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 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ  کتاب شناسـى ایـن شـماره از فصلنامـه نقـد کتـاب ادبیـات و هنر بـه کتاب هـاى عمومى در   

حـوزه نقـد و نظریـۀ ادبى اختصـاص دارد کـه نویسـندگان ایرانى تدویـن کرده اند. حـق تقدم در 
این حوزه با کتاب نقد ادبى اسـتاد زرین کوب اسـت که بار نخسـت در سـال 1338 منتشـر شـد 
و تاریـخ نقـد ادبـى جهـان و ایـران را دربردارد. پـس از آن در سـال هاى پس از انقـالب کتاب هاى 
دیگـرى انتشـار یافـت کـه گزارشـى از آن را در ایـن بخـش مالحظـه مى کنیـد. برخـى از ایـن 
کتاب هـا چـون کتـاب نقـد شـعر در ایـران و همچنین نقـد ادبى در ادبیات کالسـیک فارسـى به 
تاریخچـه نقـد ادبـى در ایـران اشـاره دارنـد و برخـى دیگر چون کتاب رسـتاخیز کلمـات فقط به 
یکـى از رویکردهـاى نقـد غربى پرداخته اند. کتاب گشـودن رمـان هم نقدى کاربردى بر داسـتان 
معاصـر فارسـى اسـت. برخـى کتاب هـا نیـز دربردارندة مجموعـه مقاالتـى در نقد ادبى اسـت. در 
میـان ایـن کتاب هـا فرهنگ هاى نقد ادبـى نیز قـرار دارند. بخـش قابل مالحظـه اى از تالش هاى 
منتقـدان ایرانـى متوجـه ترجمـۀ کتاب هـاى نقـدى بـوده که منتقـدان غربـى نوشـته اند. برخى 
از ایـن کتاب هـا سـهم قابـل مالحظـه اى در شـکل گیرى دیـدگاه نقـدى منتقـدان ایرانى داشـته 
اسـت. در شـماره هاى بعـدى فصلنامه کتاب شناسـى آن آثـار خواهد آمد. همچنین پـس از آن به 
ارائـۀ کتاب شناسـى هـر یـک از رویکردهاى نقـد ادبى چون نقـد اسـطوره اى، نقد روان شناسـانه، 

جامعه شناسـانه و ... خواهیم رسـید.  

کتاب شناسی نقد و نظریۀ ادبی 

ادبى:  نقد   .(1338) عبدالحسین  کوب،  زرین  1ـ 
جست و جو در اصول و طرق و مباحث نقادى با 
بررسى در تاریخ نقد و نقادان. تهران: بنگاه نشر اندیشه.

 .(1374) غالم محمــد  طاهرى مبارکــه،  2ـ 
دریچــه اى بــه نظریه هــاى ادبــى. تهــران: 

ــون. ــوم و فن عل



350184

 ۴ ــــــ ۳  ،  
۱۳۹۷ ـــ    

کتاب شناسى

3ـ فــرزاد، عبدالحســین (1376). دربــارة 
نقــد ادبــى. تهــران: قطــره.

4ـ امامــى، نصــراهللا (1377). مبانــى و 
ــى. ــران: جام ــى. ته ــد ادب ــاى نق روش ه

5ـ درگاهى، محمود (1377). نقد شعر در 
ایران (بررسى شیوه هاى نقدادبى در ایران 

از آغاز تا عصر جامى). تهران: امیرکبیر.

نقــد   .(1378) ســیروس  شمیســا،  6ـ 
فــردوس. تهــران:  ادبــى، 

7ـ علوى مقدم، مهیار (1378). نظریه هاى 
نقد ادبى معاصر (صورتگرایى و ساختارگرایى) 
با گذرى بر کاربرد این نظریه ها در زبان و 

ادب فارسى. تهران: سمت. 

ــگ  ــرام (1378). فرهن ــدادى، به 8ـ مق
ــا  ــى: از افالطــون ت اصطالحــات نقــد ادب

ــر روز. ــران: فک عصــر حاضــر. ته
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کتاب شناسى نقد و نظریۀ ادبى

9ـ ســخنور، جــالل (1379). نقــد ادبــى 
معاصــر: شــامل ده ترجمــه و مقالــه. 

ــا. ــران: رهنم ته

نقد  حمیدرضا (1380).  فر،  شایگان  10ـ 
و  نقد  با  همراه  نقد  مکاتب  معرفى  ادبى: 
تحلیل متونى از ادب فارسى. تهران: دستان.

11ـ پارسـى نژاد، ایرج (1380). روشنگران 
ایـران و نقد ادبى. تهران: سـخن.

12ـ کهنمویى پـور، ژالـه، نسـرین دخت خطاط 
و علـى افخمـى (1381). فرهنگ توصیفى نقد 
ادبى (فرانسـه- فارسـى). تهران: دانشگاه تهران.

گفتمـان   .(1382) حسـین  پاینـده،  13ـ 
نقـد: مقاالتى در نقد ادبى. تهـران: روزنگار.

ــاورى، حــورا (1384). زندگــى در  14ـ ی
آینــه: گفتارهایــى در نقــد ادبــى، تهــران: 

نیلوفــر.

فرهنگ توصیفى نقد ادبى
(فرانسه- فارسى)

ژاله کهنمویى پور
 نسرین دخت خطاط و على افخمى
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 .(1385) عبدالعلــى  دســتغیب،  15ـ 
ادبــى،  نقــد  رویکردهــاى  و  بنیادهــا 

شــیراز. نویــد  شــیراز: 

16ـ مشــّرف، مریــم (1385). شــیوه نامۀ 
نقــد ادبــى. تهــران: ســخن.

17ـ یــاورى، حــورا (1388). داســتان 
فارســى و سرگذشــت مدرنیتــه در ایــران: 
تهــران:  ادبــى،  نقــد  در  گفتارهایــى 

ــخن. س

18ـ محبتى، مهدى (1388). از معنا تا صورت: 
زمینه ها،  ها،  ریشه  تحلیل  و  بندى  طبقه 
نظریه ها، جریان ها، رویکردها، اندیشه ها و آثار 
مهم نقد ادبى در ایران و ادبیات فارسى. تهران: 

سخن.

 .(1388) سعید  مرادآبادى،  سبزیان  19ـ 
فرهنگ نظریه و نقد ادبى (واژگان ادبیات 

و حوزه هاى وابسته). تهران: مروارید.

و  موج   .(1390) مجتبى  بشردوست،  20ـ 
مرجان: رویکردهاى نقدادبى در جهان جدید 
و سرگذشت نقدادبى در ایران. تهران: سروش.
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کتاب شناسى نقد و نظریۀ ادبى

ــد  ــى (1390). نق ــتغیب، عبدالعل 21ـ دس
ادبــى و نوعیــت متــن. شــیراز: نوید شــیراز.

قلمرو    .(1390) مصطفى  صدیقى،  22ـ 
نظریه و نقد ادبى معاصر. شیراز: نوید شیراز.

فرهنگ   .(1390) فاطمه  مدرسى،  23ـ 
تهران:  ادبى،  نظریه هاى  و  نقد  توصیفى 
پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.

24ـ شــفیعى کدکنى، محمدرضــا (1391). 
رســتاخیز کلمــات: درس گفتارهایــى درباره 
ــران:  ــان روس. ته ــى صورتگرای ــه ادب نظری

. سخن

نقــد   .(1392) مهــدى  محبتــى،  25ـ 
ادبــى در ادبیــات کالســیک فارســى. 

تهــران: ســخن.

ــکوه  ــوره (1392). ش ــى، منص 26ـ معین
نــگاه: بررســى نظریه هــاى ادبــى. تهــران: 

مرکــز نشــر دانشــگاهى.
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کتاب شناسى

27ـ پاینــده، حســین (1393). گشــودن 
ــه و  ــو نظری ــران در پرت ــان ای ــان: رم رم

ــد. ــران: مرواری ــى. ته ــد ادب نق

28ـ تســلیمى، علــى (1395). نقــد ادبــى 
نظریه هــاى ادبــى و کاربــرد آن هــا در 

ادبیــات فارســى. تهــران: اختــران.

29ـ پاینده، حسین (1397). نظریه و نقد 
فرمالیسم،  درسنامه اى میان رشته اى:  ادبى: 
روانکاوى، ساختارگرایى، روایت شناسى، نقد 
اسطوره اىـ  کهن الگویى، تاریخ گرایى نوین، 

نقد الکانى. تهران: سمت.

 .(1397) ســید على  قاســم زاده،  30ـ 
و  تطبیقــى  ادبیــات  همزیســتى 
جهــاد  قزویــن:  ادبــى.  نظریه هــاى 

دانشگاهى.


