
چکیده 

خواننـده و عمـل خوانـش نقـش مهمـی در »مـرگ مولـف« بارت 
دارد. دیـدگاه بـارت دربـارۀ نوشـتن و نویسـنده بـرای انتقـال معنا 
در ایـن مطالعـه انتخابـی پسـندیده اسـت. ایـن دیـدگاه بر اسـاس 
مفهـوم خواننـده و متـن آیـزر1 روشـن می شـود. ایـن توضیـح بـه 
صـورت مطالعۀ کتابخانه ای انجام شـده اسـت. نتیجۀ ایـن مطالعه، 
تعامـل بیـن خواننـده و متـن در یـک فضـای خوانـدن اسـت. در 
مجمـوع، نقـش خواننـده، زمانـی آغاز می شـود که نقش نویسـنده 

در آن فضـا پایـان می یابـد. 

 

مقدمه

ایـن مطالعـه بـر آن اسـت تا به تحلیل نقـش و اهمیت خواننـده و عمل 
خوانـش در »مـرگ مولـف« روالن بـارت2 بپـردازد. ایـن مقالـه، »مـرگ 
مولـف« بـارت را جهت کشـف ویژگی های اساسـی آن بررسـی می کند. 
بنابراین، ویژگی های مقالۀ بارت قرار اسـت تأثیراتی را درخواننده و عمل 

خوانـش ایجـاد کنـد. عـاوه بـر ایـن، ویژگی های مقالـه بـرای توصیف 
مشـارکت خواننـده و عمـل خوانش درون متن تنظیم شـده اسـت.

»مـرگ نویسـنده« روالن بارت در این پژوهـش از دیدگاه ولفگانگ آیزر 
بررسـی شـده اسـت. ایـن دیـدگاه، به مفهـوم ولفگانـگ آیـزر از رابطۀ 
خواننده و متن مربوط می شـود. این مفهوم شـامل عدم تعین و کنش 
خواننـده، تعامـل بیـن متن و خواننـده و فرآیند خواندن بـه عنوان یک 

رویکرد پدیدارشناسـانه می شود.
از »مـرگ  بـارت کـه  بنیـادی روالن  ویژگی هـای  بـا  ایـن مطالعـه 
نویسـندگان« کشـف شـده اسـت، آغـاز می شـود. سـپس بـه سـمت 
دیـدگاه ولفگانـگ آیـزر در مورد واکنـش خواننده می رود. دیـدگاه آیزر 
برگرفتـه از دو مقالـۀ او بـه نام هـای »عدم تعین و واکنـش خواننده«3 و 

»تعامـل متـن و خواننده«4 اسـت.
ایـن مطالعـه، قبـل از بیـان ویژگی هـای اساسـی ولگانـگ آیـزر در دو 
مقالـۀ فوق الذکـر، پیش زمینـه ای را برای خواننـده درون  یک متن ارائه 
می کنـد. ایـن پیـش زمینه سـازی توسـط سـوزان آر. سـلیمان5  ارائه 
شـده اسـت. عاوه بر این، این مطالعه، مروری بر مشـارکت خوانندگان 
دارد. ایـن بررسـی توسـط کی.ام.نیوتـون6  و همچنین رامان سـلدون7 و 

پیتر ویدوسـون8  انجام شـده اسـت.
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»مرگ مولف« روالن بارت

روالن بـارت بیـان می کند که نویسـنده با شـروع نوشـتن، وارد مرگ خود 
می شـود. نوشـتۀ او تخریب صدای اوسـت. نوشـته، همـان فضای خنثی، 
مرکب و مبهمی اسـت که در آن سـوژه از دست می رود. فضایی سلبی که 
هرگونه هویت در آن گم می شـود و ظهور آن با هویت مجموعۀ نوشـتنی 
آغـاز می گردد. به محض نوشـته شـدن، قطع ارتبـاط رخ می دهـد. در این 
زمان اسـت که نویسـنده خاسـتگاه صـدای خود را از دسـت می دهـد. آن 

وقت اسـت که گفته می شـود نویسـنده به مـرگ خـود در می آید.
عـاوه بـر ایـن، بـارت می گوید کـه متن بـه گونـه ای خوانده می شـود 
که نویسـنده غایب اسـت. نویسـنده به واقع فاصله گرفته اسـت.. تصور 
می شـود کـه نویسـنده پیـش از متـن موجـود اسـت. نویسـنده قبـل 
از اینکـه محـو شـود، ماننـد پیکـره ای در دورتریـن صحنـۀ ادبـی فکر 

می کنـد، رنـج می بـرد و بـرای متـن زندگـی می کنـد.
همان طـور کـه بـارت در ادامه می گویـد: متن، خطی از کلمات نیسـت 
کـه یـک معنای الهیاتی واحد از آن صادر شـود. این یک پیام نویسـنده 
ـ خـدا نیسـت. بلکـه، متـن فضایی چند بعـدی اسـت کـه در آن انواع 
نوشـته ها، کـه هیـچ کـدام اصیـل نیسـتند، در هـم می آمیزنـد و بـا 
هـم برخـورد می کننـد. نویسـنده تنهـا می توانـد از حالتی کـه همواره 
خارجی اسـت نـه درونی تقلید کند. بنابراین، متن تنها بافتی از نشـانه 
هـا اسـت. تقلیدی کـه نـاکام می ماند یا بـی نهایت به تعویـق می افتد.

بـارت همچنین وجود کلی نوشـتار را تضمین می کنـد. او می گوید که 
یک متن از نوشـته های متعدد سـاخته شده اسـت. متن از نوشته هایی 
چندگانـه کـه هـر یـک از فرهنگ هـای متعـدد اخـذ شـده اند و در 
مناسـبات متقابل گفت و گو، نقیضه و منازعه سـاخته می شـود. اما یک 
موضـع وجـود دارد کـه ایـن چندگانگـی در آن متمرکز می شـود و آن 
موضع، خواننده اسـت نه آن طورکه قباً گفته شـد، نویسـنده. خواننده 
فضایـی اسـت که تمـام حکایت هایی که نوشـتار را تشـکیل می دهند، 
بـدون اینکـه چیزی از دسـت برود، روی آن حک می شـود. وحدت یک 

متن در خاسـتگاه آن نیسـت، بلکه در مقصد آن نهفته اسـت.
می تـوان تصـور کـرد که نویسـنده با پایان نوشـتن متن دیگـر در متن 
حضور ندارد. متن برای معنی دار شـدن به شـیوه ای خاص توسـط یک 
خواننـده منفـرد خوانـده می شـود. بـا خوانـدن یـک خواننـده، متن بر 
خواننـده متمرکـز می شـود. بنابراین، خواننـده، همراه با عمـل خواندن 

خـود، بـه نقطه کانونـی متن تبدیل می شـود.

تحلیل مخاطب محور9

سـوزان آر. سـلیمان، خوانـدن را به عنـوان یک فعالیت معنی سـاز، 
ضـروری می دانـد. سـلیمان خاطرنشـان می کنـد کـه ایـن فعالیت 
شـامل فعالیت هـای تکمیلـی گزینـش و سـازماندهی، پیـش بینی 

و گذشته اندیشـی اسـت. ایـن عمـل تدویـن و تعدیل انتظـارات در 
طـول فرآیند خواندن اسـت. اگرچه هـر خواننده ای ایـن فعالیت ها 
را انجـام می دهـد، امـا نحـوۀ اجـرای دقیـق آنهـا از خواننـده ای به 
زمان هـای  واحـد در  خواننـدۀ دیگـر و حتـی در یـک خواننـدۀ 
مختلـف متفاوت اسـت. ایـن تغییرات برای توضیـح ادراک متفاوت 

از یـک متـن مشـخص در نظـر گرفته می شـود.
علی رغـم تفاوت هـا، سـلیمان مطمئـن اسـت کـه بایـد جایـی در 
نقـد مخاطب محـور بـرای توصیـف فرآینـد خوانـدن وجود داشـته 
از  فراتـر  توصیفـات  ایـن  کـه  توضیـح می دهـد  باشـد. سـلیمان 
تجربـۀ فرضـی یـک خوانندۀ عام اسـت. خـواه او به عنـوان معاصر 
نویسـنده تعریـف شـود، خـواه بـه عنـوان کسـی کـه قرن هـا بعـد 
زندگـی می کنـد. بـه عـاوه، ایـن توصیفـات، بـر تجربیـات واقعی 

خوانـدن و واکنـش افـراد خـاص بـه آثـار خـاص تمرکـز دارد.
بنابرایـن، هـر خواننـده هنـگام خوانـدن یـک متـن خـاص، عمـل 
ایـن عمـل  انجـام می دهـد.  را  بـه فـرد خـود  خوانـش منحصـر 
خوانـدن در قلـب تجربـۀ خوانـدن و واکنـش خواننـده بـه متـن 
اسـت. تنهـا زمانـی کـه عمـل خوانـدن توسـط خواننـده بـر متـن 

داللـت کنـد، متـن معنـادار می شـود.

»عدم تعین و واکنش خواننده«10 ولفگانگ آیزر

عمدتـاً، ولفگانـگ آیـزر معتقـد اسـت کـه یـک متـن تنهـا زمانی 
زنـده می شـود کـه خوانـده شـود. اگـر قـرار اسـت متـن بررسـی 
شـود، بایـد از دیـد خواننده مطالعه شـود. آیزر بیـان می کند رابطۀ 
بیـن متـن و خواننده را می تـوان در دو مرحله توصیـف کرد. اولین 
گام، نشـان دادن ویژگی هـای خـاص یـک متـن ادبـی اسـت کـه 
آن را از سـایر انـواع متـن متمایـز می کنـد و گام دوم نامگـذاری و 
تحلیـل عناصـر اساسـی علـت واکنـش بـه آثـار ادبی خواهـد بود.

سـپس، ولفگانـگ آیـزر بیـان می کنـد که عـدم تعیـن در متن در 
بیـرون و درون متـن ایجـاد می شـود. از بیـرون، یـک متـن ادبـی 
بـا هـر متـن دیگـری کـه شـیئی را ارائـه می دهـد کـه مسـتقل 
از متـن وجـود دارد، متفـاوت اسـت. ویژگـی اصلـی آن موقعیـت 
عجیـب و غریبـش در نیمـۀ راه بیـن دنیـای موضوعـات واقعـی و 
خوانـدن  عمـل  بنابرایـن،  اسـت.  خواننـده  خـود  تجربـۀ  دنیـای 
فرآینـدی بـرای مشـخص کـردن سـاختار نوسـانی متن به سـمت 
معنایـی خـاص اسـت. از درون، موضوعـات ادبی از طریق گشـودن 
دریافت هـای گوناگونـی بـه وجـود می آینـد کـه آنهـا را در مراحل 
مختلفـی سـاخته اند و در عیـن حـال تصویـری بـه هم پیوسـته را 
بـه خواننـده ارائـه می دهنـد تـا در آن تأمـل کنـد. ایـن شـکاف ها 
بـه خواننـده ایـن فرصـت را می دهـد تـا پل های خـود را بسـازد و 
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جنبه هـای مختلـف موضـوع را کـه تاکنـون بـرای او آشـکار شـده 
اسـت، بـه هـم مرتبـط کند.

بـه ایـن ترتیـب، آیـزر مدعـی می شـودکه هـر نـوع ادبـی، شـکلی 
از مشـارکت خواننـده را طلـب می کنـد. متنـی کـه مطالبـی را 
بـه گونـه ای پیـش روی خواننـده قـرار می دهـد کـه بتوانـد آنهـا 
را رد کنـد یـا بپذیـرد، میـزان مشـارکت را کاهـش می دهـد. زیـرا 
اجـازۀ چیـزی فراتـر از یـک بله یـا خیر بـه او نمی دهـد. متن هایی 
بـا چنیـن عـدم تعیـن حداقلـی خسـته کننده هسـتند. زیـرا تنهـا 
زمانـی خواننـده فرصـت می یابـد فعاالنه مشـارکت کند کـه متنی 
را کـه خـود او بـه نوشـتن آن کمـک کـرده اسـت را واقعـی بداند. 
خواننـدگان معمـوالً تمایـل دارند چیزهایی که خودشـان سـاخته 
انـد را واقعـی بداننـد و بنابرایـن مـی تـوان گفـت کـه عـدم تعین 

پیـش شـرط اساسـی مشـارکت خواننده اسـت.
رابطـۀ بیـن یـک متـن و یـک خواننـده قابل تاییـد اسـت. فقط از 
طریـق عمـل خوانـدن، خواننـده می توانـد متـن را بررسـی کنـد. 
عـاوه بـر ایـن، عمل خوانـدن در برابر عدم تعیـن در متن مقاومت 
می کنـد. از نظـر بیرونـی، عمـل خوانـدن سـعی در مهـار معنـای 
متـن دارد. در درون، عمـل خوانـدن، خواننـده را بـا جنبه هایـی از 
متـن پیونـد می دهـد. بنابرایـن، عمـل خواندن بـه خواننـده اجازه 

می دهـد تـا نقـش خـود را در متـن ایفـا کند.

تعامل بین متن و خواننده11 »اثر ولفگانگ آیزر

ولفگانـگ آیـزر آشـکار می کنـد کـه هـر اثـر ادبـی دارای دو قطب 
اسـت کـه می تـوان آنهـا را وجـه هنـری و زیبایی شـناختی نامید. 
قطـب هنری، متن نویسـنده اسـت و امـر زیبایی شـناختی، ادراکی 
اسـت کـه خواننـده انجـام می دهـد. بـا توجـه بـه ایـن دوگانگـی، 
واضـح اسـت کـه خـود اثـر نمی توانـد بـا متـن یا بـا شـکل تحقق 
یافتـۀ آن یکسـان باشـد، بلکـه بایـد در جایـی بیـن ایـن دو قـرار 
گیـرد. ناگزیـر بایـد خصلتـی مجازی داشـته باشـد. زیـرا نمی توان 
آن را بـه واقعیـت متـن یـا بـه ذهنیـت خواننـده تقلیـل داد و از 
همیـن مجـازی بودن اسـت که پویایی خـود را می گیـرد. هنگامی 
کـه خواننـده از دیدگاه هـای گوناگون ارائه شـده توسـط متن عبور 
می کنـد و دیدگاه هـا و الگوهـای مختلـف را بـه یکدیگـر مرتبـط 
می کنـد، اثـر را بـه حرکـت در مـی آورد و همچنین خـود را نیز به 

حرکت در مـی آورد.
بـه گفتـۀ ولفگانـگ آیزر، فواصـل و جاهـای خالی  نشـان می دهند 
کـه بخش هـا و الگوهـای مختلـف متـن باید بـه هم متصل شـوند، 
اگرچـه خـود متـن چنیـن چیـزی را بیـان نمی کنـد. آنهـا مفاصل 
نامرئـی متـن هسـتند. همانطـور کـه جاهـای خالـی، طرحواره هـا 
و دیدگاه هـای متنـی را از یکدیگـر مشـخص می کننـد، بـه طـور 

از سـوی خواننـده می شـوند.  اندیشـه  باعـث پرداخـت  همزمـان 
یکدیگـر مرتبـط  بـه  و دیدگاه هـا  وقتـی طرحواره هـا  نتیجـه  در 

می شـوند، جاهـای خالـی ناپدیـد می شـوند.
ولفگانـگ آیـزر در »تعامـل متـن و خواننـده« بـه دو نکتـه اشـاره 
می کنـد کـه بایـد بـر تعامـل بیـن متـن و خواننـده تأکیـد کـرد. 
اولیـن مـورد ایـن اسـت کـه خواننـده سـاختار فواصـل و جاهـای 
توصیـف  آل  ایـده  حـدی  تـا  و  انتزاعـی  صورتـی  بـه  را  خالـی 
کـرده اسـت تـا محـوری را کـه تعامـل بیـن متـن و خواننـده بـر 
آن می چرخـد، توضیـح دهـد. مـورد دوم ایـن اسـت کـه جاهـای 
خالـی دارای کیفیت هـای سـاختاری متفاوتی هسـتند کـه به نظر 

می رسـد در امتـداد هـم قـرار دارنـد. 
یـک  نتیجـه  در  و  می کنـد  پـر  را  متـن  خالـی  جـای  خواننـده 
زمینـۀ ارجاعـی ایجـاد می کنـد. جـای خالـی کـه بـه نوبـۀ خـود 
از زمینـۀ ارجاعـی نشـآت می گیـرد، از طریـق سـاختار مضمـون و 
پـس زمینـه پـر می شـود. جـای خالـی ناشـی از مضامیـن و پـس 
زمینـه هـای کنـار هـم، توسـط دیـدگاه خواننده اشـغال می شـود 
کـه از آن دگرگونی هـای متقابـل مختلـف، منجـر بـه ظهـور ابـژۀ 

می شـود. زیبایی شـناختی 
در اینجـا می تـوان بیـان کـرد که یک اثـر ادبی بین متـن و تحقق 
واقعـی آن قـرار می گیـرد. شـخصیت های مجـازی اثـر، متـن را 
پویـا می کننـد کـه بـرای خواننـده حرکـت  کنـد. پـس خواننـده، 
طرحواره هـا و دیـدگاه متنـی خـود را بـا بخش هـا و الگوهای متن 
پیونـد می دهـد. خواننـده همچنیـن از دیـدگاه خـود جـای خالی 
متـن را پـر می کنـد کـه از درون مایـه و سـاختار پـس زمینـۀ او 
ناشـی می شـود. فعالیت هـا، تعامـل بیـن متـن و خواننـده را تغییر 

می دهنـد.

مشارکت خوانندگان
کـی. ام. نیوتـون12  اذعـان می  کنـد کـه در بسـیاری از نظریه هـای 
اخیـر تغییـری بـر تاکید بـه سـوی خواننده صـورت گرفته اسـت. 
هـم در نظریـۀ دریافـت13 و هـم در نقـد واکنش خواننـده14 ، نقش 
تأثیـر  تلقـی می شـود. نظریـۀ دریافـت  خواننـده بسـیار حیاتـی 
بیشـتری در آلمـان داشـته اسـت و نقـد واکنش خواننـده عمدتاً با 
نقـد آمریکایـی مرتبط اسـت. بـا این حال، پیوسـتگی بیـن این دو 
وجـود دارد. ایـن پیوسـتگی بـه ویژه از طریـق کار ولفگانـگ آیزر، 

کـه معمـوالً در هـر دو گنجانده می شـود، مشـهود اسـت.
ولفگانـگ آیـزر معتقد اسـت که متن سـاختاری عینـی دارد حتی 
اگـر آن سـاختار بایـد توسـط خواننـده تکمیـل شـود. آیـزر ادعـا 
می کنـد کـه همۀ متـون، شـکاف یا جاهـای خالی ایجـاد می کنند 
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کـه خواننـده بایـد از تخیـل خود برای پرکـردن آنها اسـتفاده کند. 
در تعامـل بیـن متن و خواننده اسـت کـه واکنش زیبایی شـناختی 

می شـود. ایجاد 
معنـای متـن هرگـز بـه خـودی خـود، تدویـن نمی شـود. خواننده 
بایـد بـر اسـاس داده هـای متنـی بـرای تولیـد معنـا عمـل کنـد. 
همیشـه  ادبـی  متـون  کـه  می کنـد  اسـتدالل  آیـزر  ولفگانـگ 
دربرگیرنـدۀ جاهـای خالـی هسـتند کـه فقـط خواننـده می توانـد 

آنهـا را پـر کنـد.
ولفگانـگ آیـزر متـن را بـه عنـوان سـاختاری بالقـوه ارائـه می کند 
کـه توسـط خواننـده در ارتباط با هنجارهـا، ارزش هـا و تجربه های 
فـرا ادبـی او مشـخص می شـود. یـک نوسـان کوتـاه بیـن قـدرت 
متـن بـرای کنترل نحـوۀ خواندن آن و مشـخص کردن آن توسـط 
خواننـده بـر حسـب تجربـۀ خـود ایجـاد می شـود. ایـن تجربـه، به 
خـودی خـود در عمـل خوانـدن اصـاح خواهد شـد. معنـا، در این 
نظریـه، در تعدیل هـا و تجدید نظر در انتظاراتی نهفته اسـت که در 
ذهـن خواننـده در فرآیند درک رابطـۀ دیالکتیکی او بـا متن ایجاد 
می شـود. خـود آیزر، بـه طور کامـل وزن نسـبی تعیین پذیری متن 
و تجربـۀ خواننـده در ایـن رابطـه را حـل نمی کند. با ایـن حال، به 

نظـر می رسـد کـه تأکید او بیشـتر بـر مورد دوم اسـت.
آیـزر اصطـاح »خواننـده« را به خواننـدۀ ضمنـی و خوانندۀ واقعی 
تقسـیم می کنـد. خواننـدۀ ضمنی خواننده ای اسـت کـه متن برای 
خـود ایجـاد می کنـد و به شـبکه ای از سـاختارهای دعـوت کننده 
پاسـخ می دهـد که او را مسـتعد خوانـدن به طرق خاصـی می کند. 
خواننـدۀ واقعـی در فرآینـد خوانـدن، تصاویـر ذهنـی خاصـی را 
دریافـت می کنـد کـه بـه ناگزیر بـا ذخیرۀ تجربـۀ موجـود خواننده 

می گیرد. رنـگ 
آیـزر ادعـا می کنـد که سـفر خواننده در متـن، فرآیند پیوسـته ای 
از چنیـن تنظیماتـی اسـت. خواننـدگان بر اسـاس حافظـۀ خود از 
شـخصیت ها و رویدادهـا، انتظـارات خاصـی در ذهن خـود دارند. با 
ایـن حـال، انتظـارات به طـور مـداوم اصـاح می شـوند و خاطرات 
بـا عبـور خواننـدگان از متـن تغییر می کننـد. آنچه خواننـدگان در 
حیـن خوانـدن درک می کنند، تنهـا مجموعـه ای ازدیدگاه های در 
حـال تغییر اسـت، نـه چیزی ثابـت و کامـًا معنادار در هـر نقطه.

تاکیـد آیـزر در نهایـت پدیدارشناسـانه اسـت. تجربـۀ خواننـدگان 
از خوانـدن در مرکـز فرآینـد ادبـی قـرار دارد. خواننـدگان بـا حـل 
تناقضـات بیـن دیدگاه هـای گوناگونـی که از متـن برمی آینـد یا با 
پرکـردن شـکاف های بیـن دیدگاه هـا به طـرق مختلف، متـن را به 
آگاهـی خـود می برنـد و آن را تجربـه می کننـد. بـه نظـر می رسـد 
در حالـی کـه متـون شـرایطی را تعییـن می کننـد کـه خوانندگان 
معانـی را بـر اسـاس آنها بـه فعلیـت برسـانند، ذخیـرۀ تجربۀ خود 
خواننـدگان در ایـن فرآینـد نقـش خواهـد داشـت. آگاهـی موجود 

خواننـدگان بـرای دریافـت و پـردازش دیدگاه هـای بیگانـه ای کـه 
متـن بـه عنـوان خوانـدن ارائـه می کنـد، بایـد تنظیمـات درونـی 
خاصـی را انجـام دهـد. این وضعیت ایـن احتمال را ایجـاد می کند 
کـه جهان بینـی خـود خواننـدگان، در نتیجۀ درونی کـردن، مذاکره 
و درک عناصـر نسـبتا نامشـخص متـن اصـاح شـود. بـه گفتـۀ 
ولفگانـگ آیـزر، خوانـدن بـه خواننـدگان ایـن فرصـت را می دهـد 

کـه فرمول بنـدی بـدون شـکل را تدویـن و تنظیـم کنند.

نتیجه گیری
بـا  نویسـنده،  غیـاب  در  کـه خواننـده،  کـرد  اسـتنباط  می تـوان 
خوانـش خـود، نقـش مهمـی در متـن ایفـا می کند. عمـل خواندن 
خواننـده، معنـا را از درون متـن القـا مـی کنـد. عمـل خوانـدن، 
سـنجش متـن را بـه خواننـده اختصـاص می دهـد و در برابـر عدم 
تعیـن آن مقاومـت می کنـد. از طریـق عمـل خوانـدن، از خواننـده 
انتظـار مـی رود کـه تجربـۀ خواندن خـود را بـا جنبه هایـی از متن 
پیونـد دهـد و شـکاف موجـود در متـن را از دیـدگاه خـود پر کند. 
بنابرایـن، خواننـده معنـا را از درون متن تفسـیر می کنـد. خواننده 

بـا اسـتفاده از تخیـل خـود بـا متـن تعامـل می کند.

54
فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات هنرهای زیبا .  دوره 3، شماره 8، تابستان 1401



1.      Wolfgang Iser

2.      Roland Barthes

3.     “Indeterminacy and the Reader’s Response”

4.     “Interaction between text and Reader”

5.       Susan R. Suleiman

6.       K.M. Newton

7.       Raman Selden

8.       Peter Widdowson

9.       Audience-Oriented Analysis

10.     “Indeterminacy and the Reader’s Response”

11.     “Interaction between Text and Reader”
 
12.      K.M. Newton  

13.      reception theory
 
14.      reader-response criticism

منابعپی نوشت

 − Barthes, Roland, “The Death of the Author.”Image, 
Music, Text, Trans. Stephen Heath. London: Fontana, 
142, (1977)

 − Barthes, Roland, “The Death of the Author.”Image, 
Music, Text, Trans. Stephen Heath. London: Fontana, 
145, (1977)

 − Barthes, Roland, “The Death of the Author.”Image, 
Music, Text, Trans. Stephen Heath. London: Fontana, 
146, (1977)

 − Barthes, Roland, “The Death of the Author.”Image, 
Music, Text, Trans. Stephen Heath. London: Fontana, 
148, (1977)

 − Suleiman, Susan R, and Inge Crosman, The Reader in 
the Text, New Jersey: Princeton University Press, 23, 
(1980)

 − Suleiman, Susan R, and Inge Crosman, The Reader in 
the Text, New Jersey: Princeton University Press, 27, 
(1980)

 − Iser, Wolfgang, “Indeterminacy and the Reader’s 
Response”, Twentieth-Century Literary Theory, Ed. 
K.M. Newton, New York: Palgrave, 195, (1997)

 − Iser, Wolfgang, “Indeterminacy and the Reader’s 
Response”, Twentieth-Century Literary Theory, 
Ed. K.M. Newton, New York: Palgrave, 196, (1997)

 − Iser, Wolfgang, “Indeterminacy and the Reader’s 
Response”, Twentieth-Century Literary Theo-
ry, Ed. K.M. Newton, New York: Palgrave, 198, 
(1997)

 − Iser, Wolfgang, “Interaction between Text and 
Reader”, The Reader in the Text, Ed. Susan R. 
Suleiman and Inge Crosman, New Jersey: Prince-
ton University Press, 106, (1980)

 − Iser, Wolfgang, “Interaction between Text and 
Reader”, The Reader in the Text, Ed. Susan R. 
Suleiman and Inge Crosman, New Jersey: Prince-
ton University Press, 112, (1980)

نقش و اهمیت خواننده و عمل خوانش در »مرگ مولف« روالن بارت
55



 − Iser, Wolfgang, “Interaction between Text and Read-
er”, The Reader in the Text, Ed. Susan R. Suleiman 
and Inge Crosman, New Jersey: Princeton University 
Press, 119, (1980)

 − Newton, K.M, Twentieth-Century Literary Theory, 
New York: Palgrave Macmillan, 187, (1997)

 − Newton, K.M, Twentieth-Century Literary Theory, 
New York: Palgrave Macmillan, 188, (1997)

 − Selden, Raman and Peter Widdowson, A Reader’s 
Guide to Contemporary Literary Theory, Kentucky: 
The University Press of Kentucky, 49, (1993)

 − Selden, Raman and Peter Widdowson, A Reader’s 
Guide to Contemporary Literary Theory, Kentucky: 
The University Press of Kentucky, 55, (1993)

 − Selden, Raman and Peter Widdowson, A Reader’s 
Guide to Contemporary Literary Theory, Kentucky: 
The University Press of Kentucky, 55, (1993)

 − Selden, Raman and Peter Widdowson, A Reader’s 
Guide to Contemporary Literary Theory, Kentucky: 
The University Press of Kentucky, 56, (1993)

 − Selden, Raman and Peter Widdowson, A Reader’s 
Guide to Contemporary Literary Theory, Kentucky: 
The University Press of Kentucky, 57, (1993)

56
فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات هنرهای زیبا .  دوره 3، شماره 8، تابستان 1401


