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  ۱۳  .......................................................................................................  ...راه ابتداي در

  ۱۹  ........................................................................................  چيست؟ رمان: اول فصل

۱ .تَعريف فعر۲۱  .......................  ...سطر چند در رمان تعريف گُريز؛تَعريف م  

  ۳۳  .........  اشمشابه و مرتبط ديگران با رمان مقايسه يا رمان؛ خويشاوندهاي. ۲

  ۳۵  ................  خاطره سفرنامه، گزارش، تاريخ، مقاله، با رمان مقايسه. ۲- ۱

  ۳۶  ..............................................................................  هدف. ۲- ۱- ۱

  ۳۶  .....................................آن غير يا انسان،: سوژه يا موضوع.۲- ۱- ۲

  ۳۷  ........................................  احساس يا عقل بر تأثيرگذاري. ۲- ۱- ۳

  ۳۷  ....................................................................  پردازيجزئي.۲- ۱- ۴

  ۳۸  ...............................................................  واقعيت با نسبت.۲- ۱- ۵

  ۳۸  ............................................................................  مخاطب.۲- ۱- ۶

  ۳۹  ...............................................................  معنايي پيچيدگي.۲- ۱- ۷

  ۳۹  .........................................................................  ماندگاري.۲- ۱- ۸

  ۴۰  ..........................  کهن بسيار هاي قالب و حماسه؛ با رمان مقايسه. ۲- ۲

  ۴۵  ...............................  )کهن داستان قصه،( حکايت با رمان مقايسه. ۲- ۳
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  ۴۵  ................................................  پذيريتعميم و گراييکلي. ۲- ۳- ۱

  ۴۶  ............................................................  )نثر و نظم( قالب. ۲- ۳- ۲

  ۴۶  ..............................................................................  حجم. ۲- ۳- ۳

  ۴۶  ........................................................................  شخصيت. ۲- ۳- ۴

  ۴۷  ...............................................................................  زمان. ۲- ۳- ۵

  ۴۷  ...............................................................................  مکان. ۲- ۳- ۶

  ۴۸  ..................................................................................  نثر. ۲- ۳- ۷

  ۴۸  ................................................................................  لحن. ۲- ۳- ۸

  ۴۸  ........................................................................  وگو گفت. ۲- ۳- ۹

  ۴۹  ......................................................................  ديد زاويه. ۱۰-۳-۲

  ۴۹  ........................................................................  توصيف. ۱۱-۳-۲

  ۴۹  .........................................................................  حوادث. ۱۲-۳-۲

  ۵۰  ...........................................................................  پيرنگ. ۱۳-۳-۲

  ۵۰  .........................................................................  ساختار. ۱۴-۳-۲

  ۵۰  ..................................................................  داستان قصه. ۱۵-۳-۲

  ۵۰  ......................................................................  کشمکش. ۱۶-۳-۲

  ۵۱  ..........................................  آوريشگفت و عادت خرق. ۱۷-۳-۲

  ۵۱  ...........................................................  واقعيت با ارتباط. ۱۸-۳-۲

  ۵۱  ........................................................  نوآوري و خالقيت. ۱۹-۳-۲

  ۵۱  ............................  بنديپايان و اخالقي پيام گيري،نتيجه. ۲۰-۳-۲

  ۵۲  ......................................  اثر در نويسنده غياب و حضور. ۲۱-۳-۲

  ۵۲  ................................................................  رمانس با رمان مقايسه. ۲- ۴
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  ۵۳  ............  تئاتر و فيلم غيرمکتوب؛ رواييِ هايقالب با رمان مقايسه. ۲- ۵

  ۵۵  ...........................................................................  موضوع. ۲- ۵- ۱

  ۵۵  ...........................................................................  ديرپايي. ۲- ۵- ۲

  ۵۶  ....................  اثر جهان تصويرسازي در مخاطب مشارکت. ۲- ۵- ۳

  ۵۶  ...........................................برانگيزي حس و تأثيرگذاري. ۲- ۵- ۴

  ۵۷  ...........................................  جزئيات بيان و پردازيجزئي. ۲- ۵- ۵

  ۵۷  ..................................................  نمايشي ابزارهاي گستره. ۲- ۵- ۶

  ۵۷  ................................................  پردازي شخصيت ظرفيت. ۲- ۵- ۷

  ۵۸  ..............................  پذيري تکرار و تخاطب مکان و زمان. ۲- ۵- ۸

  ۵۸  ...............................  کاراکترها ها، موقعيت رخدادها، تنوع. ۲- ۵- ۹

  ۵۸  ...........................................................  ها کنش بر تمرکز. ۱۰-۵-۲

  ۵۸  .......................................................  مخاطبان تجربه نوع. ۱۱-۵-۲

 بـا  آفريننـده  حسـي  ارتباط و ارائه تا آفرينش زماني فاصله. ۱۲-۵-۲

  ۵۸  .................................................................................  مخاطب

  ۵۹  ...........................................................  وقايع ارائه شکل. ۱۳-۵-۲

  ۵۹  ...................  کوتاه داستان با رمان مقايسه تر؛کوچک برادر و رمان. ۲- ۶

  ۶۰  .....................................  متمرکز/ گسترده تصوير و تمهيد. ۲- ۶- ۱

  ۶۱  ......................................................  پيرنگ و کلي ساخت. ۲- ۶- ۲

  ۶۲  ................................................................................  نزبا. ۲- ۶- ۳

  ۶۲  ...........................................................................  ديالوگ. ۲- ۶- ۴

  ۶۳  ....................................................  موتيف و پيام مضمون،. ۲- ۶- ۵

  ۶۴  ........................................................................  شخصيت .۲- ۶- ۶
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  ۶۵  .....................................................................  چينيمقدمه. ۲- ۶- ۷

  ۶۶  ...................................................................  زمان و مکان. ۲- ۶- ۸

  ۶۶  ...........................................................................  هاراوي. ۲- ۶- ۹

  ۶۶  ............................................................................  حجم. ۱۰-۶-۲

  ۶۷  ......................................................  رمان گوناگوني رمان؛: خانوادگي نام. ۳

ــاني خــاک هــر از و. ۱-۳ ــوع ؛...شــد زاده رم  هــاي گســتره در رمــان تن

  ۶۹  ........................................................................  مختلف جغرافيايي

 گونـاگون  هـاي  مکتـب  کالبـد  در رمـان  روح هـا؛  ــيسم +رمانــ. ۳- ۲

  ۷۶  ...... ................................ ................................   ادبي - فلسفي

  ۷۶  ......................................  »ادبي مکتب« مفهوم درباره کمي. ۳- ۲- ۱

  ۷۹  ..............................  ادبي هاي مکتب اقتضاي به رمان تنوع. ۳- ۲- ۲

  ۸۱  ........................................................................  رمان ژانري تنوع. ۳- ۳

  ۸۱  ............................................  موضوع اساس بر بنديدسته. ۳- ۳- ۱

  ۸۳  .........داستان اجزاي يا عناصر از يکي محور بر بنديدسته. ۳- ۳- ۲

  ۸۳  ..............  اثر پيرنگ يا روايت ساختار محور بر بنديدسته. ۳- ۳- ۳

  ۸۵  .........................  واقعيت با اثر نسبت اساس بر بنديدسته. ۳- ۳- ۴

  ۸۷  ...  اثر نگارش از نويسنده آرمان يا کارکرد اساس بر بنديدسته. ۳- ۳- ۵

  ۸۸  ................  فرهنگي تاريخي هاي دوره اساس بر گذارينام. ۳- ۳- ۶

  ۸۸  ......................  ادبي مکتب به تعلقش اساس بر بنديدسته. ۳- ۳- ۷

  ۸۹  ............................  مخاطب بنديدسته بر مبتني بنديدسته. ۳- ۳- ۸

  ۸۹  ..................اثر زبان يا نويسنده زادگاه اعتبار به بنديدسته. ۳- ۳- ۹
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۸۹  ...........  اثر برجسته خصوصيت يک اساس بر بنديدسته. ۱۰-۳-۳

 و ادبـي  هـاي نظريـه  دربـاره  ؛!اسـت  بـازي » نظر« در حسن و دلبري کمال. ۴

۹۰  ....................................................................................  رمان با نسبتش

۹۷  .........................................................................  شد؟ متولد چگونه رمان: دوم فصل

۹۹  ..   رمان پيدايش از پيش زمين،مغرب ادبي هاي قالب درباره رمان؛ تولد پيشينه. ۱

۹۹  .......................................ــطي»کليسا«ــ»فئودال«ــ»پادشاه«وســ. ۱- ۱

۱۰۴  ...............................  عصر اين مهم شخصيت دو درباره. ۱- ۱- ۱

۱۱۱  ...  وسطي قرون ادبي شکل ترين رايج رمان؛ عموجان رمانس،. ۱- ۱- ۲

۱۱۵  ...........  مدرن ادبيات سرآغاز رنسانس،! »انسان« هستم، »من... «اين. ۱- ۲

۱۲۰  .....................................  بازگشتبي بازگشت رنسانس،. ۱- ۲- ۱

۱۲۹  ...................  !انسان عشقِ کارانباستاني رنسانس؛ ادبيات. ۱- ۲- ۲

۱۳۵  .........................  »ادبيات« عرضه و» بورژوازي« تقاضاي. ۱- ۲- ۳

۱۳۶  ................................................  رنسانسي دقايق واپسين. ۱- ۲- ۴

۱۳۷  ...........................................  ميالدي ۱۶۰۵: تولد تاريخ شود؛ مي متولد. ۲

۱۳۷  .................................اش شواليه و »سروانتس« درباره رمان؛ دن. ۲- ۱

۱۴۲  ...............  فرانسويان انقالبگر؛ هاي انتلکتوئال نوشته رمان اولين. ۲- ۲

 رمـان  پيشـگامان  دربـاره  شکسـپير؛  سـرزمين  در هـا  رمـان  نخستين. ۳-۲

۱۴۳  ....................................................................................  انگليسي

۱۴۳  ........................................  تنها رابينسون و »دوفو دانيل. «۲- ۳- ۱

۱۴۸  ...................  رمانتيک ي»پامال« و »ريچاردسون ساموئل. «۲- ۳- ۲

۱۵۲  .  »جونز تام سرگذشت« و فيلدينگ هنري نويسنده؛ حقوقدان. ۳- ۳- ۳
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۱۵۳  ................................................................................................  آغاز نقطه در پايان

۱۵۷  ................................................................................................  منابع فهرست

۱۵۷  .......................................................................................  فارسي کتب. ۱

۱۶۰  ...................................................................................  فارسي مقاالت. ۲

۱۶۴  ..................................................................................  غيرفارسي منابع. ۴




