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  چكيده
البتـه امـروزه گفتمـان    . گفتمان از مباحث جديدي است كه حدودا از دهه هفتاد ميالدي وارد مباحث نقد ادبي شـده اسـت  

يا نوشتار بود اما امـروزه آنچـه   قبال گفتمان عرضه منظم يك موضوع در قالب گفتار . تر از قبل يافته استمعنايي كامال متفاوت
هدف ما در اين نوشتار بررسي رابطه ميان نقـد  . بندي اجتماعي محتواها در كاربرد است سازماني  نحوه شوداز گفتمان فهم مي

  . نظريه گفتمان استي  و متن بر پايه
اي مختصـر از  ضمن ارائه تاريخچه تحليلي بوده و سعي شده است كه -روش مورد استفاده در اين پژوهش روش توصيفي

اي را كـه در  تـازه  باشد، نگـاه  مي هاي گذشته كه زير بناي اصلي مباحث نقد ادبي جديدي در طي دههمراحل مختلف زبانشناس
  . حوزه رابطه ميان منتقد و متن ادبي بوجود آمده معرفي و تبيين كنيم

فا شارح نظـرات  منتقد صر. باشديك رابطه ديالوگي و گفتگومند مي امروزه رابطه ميان منتقد و متنتوان گفت  مي در نهايت
مـتن از يـك   . نمايـد  مي از معنا را كشف و تبييناي  تازههاي  بلكه خود نيز در ارتباط با متن و گفتگوي با آن افق ،مولف نيست
 گفتمـاني و ديـالوگي  اي  رابطـه  ،كـه بـا منتقـد دارد   اي  و از طرف ديگـر رابطـه   بوده) به معني فوكويي(ده از گفتمانطرف برآم

  . باشد مي
  گفتمان، نقد، متن، زبانشناسي انتقادي :كليديواژگان 

  مقدمه
و مقاالت بسياري در تبيين رابطـه  ها  كتاب. و متن از ديرباز مورد توجه علماي نقد ادبي بوده استرابطه ميان نقد 

باشند؛ اما آنچـه   مي كه هر كدام از وجهي داراي ارزش و اعتبار ويژه و مخصوص به خود اند بين اين دو نگاشته شده
 آنچنان كه شايسته اسـت،  نقد و متن است كه تاكنونكه ما قرار است در اين مقاله به آن بپردازيم رابطه گفتماني ميان 

منتقد خودش مساله تحقيق ما اين است كه چه ارتباطي بين متن و منتقد برقرار است؟  .مورد توجه قرار نگرفته است
 سـطح بـين مـتن و منتقـد شـكل     ؟ چگونه ديالوگ برابر و هم گيرد مي قرار داند يا هم طراز با آن مي را بر متن مسلط

  رد؟گي مي
در رابطه . گويد منتقد و متن در يك طراز و هم سطح با هم در توليد معنا مشاركت دارند مي نقد ادبي امروز جهان

در اين رابطه منتقد ديگر . گردد مي كند و از ديالوگ متن و منتقد است كه معنا توليد مي گفتماني منتقد با متن ديالوگ
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  .ن با متن خود مكمل و مقوم معناستخاموش و بيطرف نيست بلكه با گفتگو كرد

  تعريف گفتمان
Discourse  مشتق از فعلDiscourir اين فعـل بـه معنـاي    . است كه در قرن دوازدهم وارد زبان فرانسه شده است

صحبت كردن، نطاقي و حرافـي  ( Discourirدويدن از اين طرف به آنطرف است و تنها در زبان التين عاميانه معناي 
و  ارسي كلماتي مانند سخن، نوشـتمان را در زبان ف Discourseمعادل  )234،1381كهنمويي پـور، ( ».را داشته است) كردن

 :نويسـد  مي مكاريك در تعريف گفتمان. رسد بهترين معني همين كلمه گفتمان باشد؛ اما به نظر مياند گفتمان گذاشته
و رد اشـاره دا  "يك قطعه بزرگ زباني" يكي به معناي. رود مي معناي متفاوت اما مرتبط به كار امروزه گفتمان در دو«

  )256،1391مكاريك،( ».بندي اجتماعي محتواها در كاربرد ديگري به سازمان
ز به يـك اصـطالح بسـيار چشـمگير و حـائ      ]يا گفتمان[)نوشتمان(در نقد پساساختار گرا سخن«: نويسد مي ايبرمز
تبديل شده است كه متمم و جايگزين واژه متن گرديد و عنواني براي آن دسـته از عناصـر زبـاني اسـت كـه       اهميت

گـردد؛   نمـي  اما در كاربرد پساساختارگرا اصطالح نوشتمان به متون گفت و گويي محدود. اند موضوع اصلي نقد ادبي
ان مخصوصا به اصـطالحي محـوري در ميـان آن    نوشتم... معناي تام ساختارهاي كالمي است بلكه به مانند نوشتار به

مسـتقل از   "يك متن عـادي "دسته از منتقداني تبديل شد كه در مقابل اين نگرش واسازي قرار داشتند كه معتقد بود 
 تلقـي  "زبان در كـاربرد "اجتماعي يا  "سبك گفتار"اين منتقدان نوشتمان را يك . كند مي شرايط خاص تاريخي عمل

ر آنان نوشتمان محصول شرايط اجتماعي خاص، ساختارهاي طبقاتي و روابـط قـدرت اسـت كـه در     به نظ... كنند مي
نقش بينـافردي  : در كاربرد شناختي، گفتمان داراي دو نقش زباني است« )348،1387ايبرمز،( .كنند مي گذر و تاريخ تغيير

براي تعامـل بـا   اي  ز زبان به عنوان وسيلهكه ما ااي  گفتمان از آن جهت نقش بينا فردي دارد كه بر شيوه. و نقش متني
كه بر توانـايي مـا بـراي سـاختن متـوني      كنيم متمركز است و نقش متني آن به دليل تاكيدي است  مي ديگران استفاده

 :كـه ) از مشاهير نظريه پردازان گفتمان(سارا ميلز بعد از نقل اين جمله مكدانل )409،1383داد،( ».منسجم و پيوسته دارد
بنـابر ايـن يـك    « :گويـد مـي » .ها و نوشتارها اجتماعي هسـتند يا ديالوگ شرط اوليه گفتمان است، همه گفتارگفتگو «

يك بافت اجتمـاعي   طنپاره گفتارها يا احكام هستند كه در باي  گفتمان نه مجموعه انتزاعي از احكام ؛ بلكه مجموعه
. آورنـد  مي ت تداوم همان بافت اجتماعي را فراهميابند و موجبا مي شوند، توسط همان بافت اجتماعي تعين مي وضع

به لحاظ اصـولي   گفتمان -2با هم و تعامل و تعارض آنها با همديگر ها  ديالوگ گفتمان -1:از عوامل موثر بر گفتمان
  )20،1388ميلز،( ».يابند مي حول محور طرد يا كنارگذاري سازمان

   :تاريخچه
هان است كه از جمله نظريه پردازان آن، تـودوروف، بـاختين، فوكـو و    اين مبحث يكي از مباحث روز نقد ادبي ج

حميدرضـا شـعيري، بهمـن    . متاسفانه اين مبحث در نقد ادبي ايران چندان بدان پرداخته نشده است. باشندديگران مي
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ادبـي   ديگران از معدود افرادي هستند كه در داخل كشور به ايـن موضـوع جديـد نقـد      نامور مطلق، حسين پاينده و
 البته« .گفتمان از مفاهيم جديدي است كه از دهه هفتاد به بعد وارد مطالعات ادبي و زبانشناسي شده است. اند پرداخته

 قالـب  در معين موضوع يك منظم عرضه از بود عبارت و داشت را خود سنتي معناي همان گفتمان پيش سال سي تا
گويد مطالعـات   مي »معنا شناختي گفتمان-تجزيه و تحليل نشانه«كتابيري در شع )256،1390مكاريك،(».گفتار يا نوشتار

  :زبانشناسي سه مرحله اساسي را از سر گذرانده است
  .گيرد مي را دربر 1970-1960مرحله ساختگرايي كه سال هاي -1
  .شود مي را شامل 1980-1970مرحله گفتماني كه سالهاي  -2
اگـر در   )40،1389شعيري،( .آن پرداخته شده و همچنان ادامه دارد به 1990-1980هاي  مرحله تعاملي كه در سال -3

دوره اوليه نگاه متفكرين اين دوره به ساختار گفتمان منهاي گفتـه پـرداز و بافـت گفتمـان بـود در دوره دوم توجـه       
توان آن  مي هدر دوره سوم ك شود معطوف گرديد، مي متفكرين اين دوره به گفته پرداز و بافتي كه گفتمان در آن توليد

شـود،   مـي  را دوره تحليل گفتمان انتقادي ناميد عالوه بر گفته پرداز و بافت تاريخي اجتماعي كه گفتـه در آن توليـد  
 "تحليـل گفتمـان انتقـادي   "فـردوس آقاگـل زاده در كتـاب    . گيـرد  مـي  روابط قدرت در بافت نيز مورد توجـه قـرار  

  :شمرد موارد زير برمي را در با زبانشناسي انتقادي )ساختارگرا(نگرش زبانشناسي صورتگراهاي  تفاوت

گفتمـان  . گراسـت  ضد تاريخي است درحاليكـه گفتمـان انتقـادي كـامال تـاريخ     اي  ريهنظريه زبانشناسي مسلط نظ -1
زبانشناسـي مسـلط   دانـد درحاليكـه    مـي  انتقادي شرايط محيطي، تاريخ و فرهنگ و اجتماع را در توليد متن موثر

  .كند نمي طور عمل اين
  .نظريه صورتگرا هيچ توجه آشكاري به شخص به كارگيرنده زبان كه محصول تاريخ و اجتماع است نكرده است -2
واحد تحليل در رويكرد صورتگرايي جمله يا بند است اما در رويكرد زبانشناسـي انتقـادي واحـد تحليـل، مـتن       -3

  )120،1385زاده،آقا گل ( .ن محل تجلي و تبلور معني استمت. است
كانون فهم امروزي  ،توجه به فهم زبان در بافت ارتباط« :نويسد مي "ادبيي نظريهنامهدانش"مكاريك نيز در كتاب 

 )256،1390مكاريـك، ( ».كنـد  مـي  معناي بافت ارتباط از يك حوزه پژوهشي به حوزه ديگـر تفـاوت   .ما از گفتمان است
يعني با توجه به زمينـه يـا   . معنايي متفاوت يافته است ،مختلفگفتمان از گذشته تاكنون در سه حوزه  ،توان گفت مي

آنهـا بيشـتر بـه     توجـه  كـه  : در حـوزه زبانشناسـي  )الـف  :بافت معنايي تعريف خاصي از آن صـورت گرفتـه اسـت   
قطعـات زبـاني بزرگتـر از    صوري هاي  اين برخورد زبانشناختي توجهش معطوف به ويژگي«.زباني استهاي  ورتص

واژگاني، نظم ساختارهاي خـود مـتن   هاي  مانند بسامد واژه ها، ساختارهاي نحوي، هم آييهايي  جمله است، ويژگي
. اين نوع از گفتمان توجهش بـه وجـه كـاركردي زبـان اسـت     : در حوزه جامعه شناسي و اجتماعي)ب )همان( »وغيره

 دانـد و بـه بافـت كـاربرد زبـان تـوجهي خـاص نشـان         مـي  م كـاربرد ديدگاه نقش گرا گفتمـان را زبـان  بـه هنگـا    «
نوشـتاري يـا   (در چـارچوب رويكردهـاي اجتمـاعي، مـتن     « :نويسد مي هم چنين مكاريك )30،1391سلطاني،(».دهد مي
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مـتن وسـيله تحقـق    .آورد مي ور اجتماعي شكل گرفته، سربرمادي است كه در آن معنايي كه به طجايگاهي ) گفتاري
تـوان   مـي  :در حـوزه فرهنگـي  ) ج )258همـان، ( ».بازنمـايي اسـت  هاي  تماعيِ غيرمادي در زبان يا ساير شيوهمعناي اج
سخ براي اين پرسـش  فوكو در پي يافتن پا«. اين نوع از برداشت را فوكو فيلسوف و مورخ فرانسوي دانست بنيانگذار

به كار برده شوند و رواج صي از گفتمان خاهاي  شود گونه مي ي در هر دوره تاريخي خاص موجببود كه چه شرايط
يابند و در عوض بسياري ديگر از عبارات و اظهاراتي كه هم از نظر قواعـد دسـتور زبـان و هـم از از حيـث اصـول       

در نگـاه فوكـو قـدرت و ايـدئولوژي در توليـد       )142،1385آقاگل زاده،( »منطقي صحيح هستند مورد استفاده قرار نگيرد
  .بااليي داردثير أگفتمان و متن ت

   ادبينقد
نقد ادبي در غرب قدمتي بس طوالني دارد و سرآغاز آن به پيش از ميالد مسيح يعني به زمان افالطـون و ارسـطو   

تبيين و روشن ساختن و تفسير اثر ادبي اسـت   ]پي[نقد ادبي در« :نويسد مي مدرسي در تعريف نقد ادبي .گردد مي باز
كوشـد بـا    مـي  نقـد ادبـي  « :نويسـد  مي او همچنين در جاي ديگر )452،1390مدرسي،( ».آن اثر را پيدا سازدهاي  تا نهفته

تجزيه و تحليل اثر ادبي در حين بررسي ساختار و معني اثر، شگردهايي را كه باعث اعتالي آن اثـر شـده، كشـف و    
انتخـاب مـتن كـاري اسـت     . اولين عمل انتخاب است. در كلمه نقد چهار كردار نهفته است )474همان،( ».عنوان سازد

. رسـيم  مـي  البته از مقايسه است كه بـه قضـاوت  . ند مقايسه باشد؛ مقايسه متوناتو مي دوم. صددرصد وابسته به منتقد
و چهـارم انتخـاب رويكـرد يـا همـان      سوم قضاوت اسـت  . يك متنهاي  و زيباييها  ها، زشتي ها و بدي گفتن خوبي

هيچ نقدي علمي و صحيح نيست مگر اينكه داراي . داشته باشد ينقد ادبي بايد يك چارچوب معين و مشخص .نظريه
  . شود مي گفته "نظريه ادبي"قواعد و اصولي باشد كه به اين قواعد و اصول 

  و متن )درمعناي تحليل گفتماني( پيوند گفتمان
گفتمـان خـود را در قالـب مـتن بـه      . است )در معناي تحليل گفتماني آن(كننده گفتمانو متبلور دهنده متن بازتاب

در واقع مـتن هويـت محتـوايي و    . سازد مي گفتمان متن را از معنايي هدفمند و منسجم بهره مند«. نماياند مي خواننده
بـدين ترتيـب مـتن    ... ن اسـت شكل گرفته است، مديون گفتمـا معنايي خود را كه در جهت هدفي خاص و منسجم 

در « :مدرسي نيز در مورد رابطه اين دو نوشـته اسـت   )45،1389شعيري،( ».مدلولي استاي  دالي و گفتمان گونهاي  گونه
) 403،1390مدرسـي، ( ».نقد تحليل گفتمان اصل بر اين است كه متن در هر شرايطي در بستري از گفتمـان جريـان دارد  

  . متن زاييده گفتمان است
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  نترابطه نقد و م
نظريه نويسنده محور، نظريه متن محـور و  . توان در سير تطور سه نظريه مهم بازخواني كرد مي رابطه نقد و متن را

  .نظريه دريافت
تـوان نويسـنده محـور     مـي  تـه خيلـي پـس از آن را   بو ال 1950نقـد پـيش از دهـه    غالبـا « :نظريه نويسـنده محـور  

بايد بـه  كانون توجه است و منتقد يا خواننده به عنوان عاملي خنثي  در مولف ،در اين نظريه )32،1382وبستر،(».دانست
اين گونه نقدها تك معنايي بوده و معناي مورد نظر مولف ارزش و اعتبار مـتن را  . دنبال معناي مورد نظر مولف باشد

  .كند مي مشخص

   :نظريه متن محور
را بـه   توجه به مولـف ي ظهور كردند كه هركدام تك معنايي بودن متن، و به بعد نظريه پردازان بزرگ 1950از دهه 

در واقـع تحـوالت    ...و لويي استروس، روالن بارت، ميشل فوكو، ژرار ژنـت، آلتوسـر  بزرگاني چون . چالش كشيدند
در مـتن  كنـد بلكـه معنـا حاصـل زبـان بـه كـار رفتـه          نمي معنا را ايجاد از اين ديدگاه حاكي از آنند كه مولف ناشي
روس با تغيير راسـتاي توجـه از نويسـنده بـه تمهيـدات      هاي  فرماليست«: نويسد مي جاناتان كالر نيز )33همان،(».است

 بايد مثالً گويد؟ مي ده اينجا چهبه عوض اينكه بپرسيم نويسن. است كالمي مدعي شدند كه تمهيد يكه قهرمان ادبيات
 از مشهورترين نظريه پردازان اين حوزه روالن بـارت  )163،1382كالر،( ».افتد مي بپرسيم اينجا چه اتفاقي براي اين شعر

شـود وابسـتگي    مـي  هنگامي كه متن منتشـر ... گويد و نه نويسنده مي كند كه زبان سخن مي بارت استدالل« . باشد مي
بـارت در جـاي   روالن  )36،1382وبسـتر، ( ».گردد مي شود و متن به وجودي مستقل تبديل مي ميان نويسنده و متن قطع

اين نظريـه هرگونـه توجـه بـه مولـف،       .)201،1372احمدي،( »تولد خواننده به بهاي مرگ مولف است« :گويد مي ديگر
گويد با متن بايد به عنوان يك موجود زنده برخورد كرد و  مي كند و مي تاريخ و بافتي كه اثر در آن شكل گرفته را رد

-مـتن محـور  /نقـد اثـر  «. ولف يا جامعه و تاريخ زندگي مولـف رجـوع كـرد   نبايد براي يافتن معناي متن به ديدگاه م
با قائل شدن خود شعر به عنوان منشا معنا و غايت نقد، به همان اندازه خواننـده را   -1950و1940همچون نقد جديد 
  )50،1382وبستر،( ».راند مي و بيرونياي  به جايگاهي حاشيه

   :دريافتنظريه 
آخـر  هـاي   رود كه طي سال مي كه عموما براي اشاره به رويكردي در نقد ادبي به كارنظريه دريافت عنواني است «

، توســط اســتادان و دانشــجويان دانشــگاه كنســتانس در آلمــان غربــي ســاخته و پرداختــه 1970و دهــه  1960دهــه 
 گـادامر و از ياس شـاگرد  . باشند مي ترين متفكرين اين مكتب هانت روبرت ياس و آيزر مهم )340،1391مكاريك،(».شد

 كند كـه خواننـده افـق انتظـاراتش را در مـتن بـه محـك آزمـون         مي او تاكيد .متفكرين نظريه دريافت است نخستين
به نظر يـاس، افـق بـه نظـام يـا      ... است "افق"شاهكار روش شناختي نظريه ياس كاربست آشكار مفهوم «گذارد،  مي
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ي  وظيفـه . شـوند  مـي  آثار در محضر يـك افـق انتظـار خوانـده    . ساختاري از انتظارات اشاره دارد كه فرد از متن دارد
توانـد ارزش   مـي  منتقد پس از آن كه افق انتظـار را مشـخص كـرد    ...به افق است "عينيت بخشيدن"ادبي پژوهشگر 

تظـارات  اگر در جريان خواندن يـك اثـر معـين، ان   ... ن فاصله اثر با آن افق تعيين كندهنري يك اثر معين را با سنجيد
بابـك   )342،1391مكاريـك، ( ».اثر مورد بحث اثري كم ارزش است خواننده به ياس مبدل نشوند يا از آنها تخطي نشود

ياس در مورد افق انتظارهاي مخاطب به نظريه گادامر در ي  نظريه« :نويسد مي كار ياسي  در تشريح شيوهنيز احمدي 
افـق   هر دو انديشمند معتقدند كه افق معنايي اثر در روزگار پديد آمـدنش در مكالمـه بـا    .مورد مكالمه نزديك است

  )692،1372احمدي،( ».گيرد مي قرارمعنايي امروز 

   :آيزر
داند و متن خود شرايط دريافـت و   مي آيزر در كنش خواندن نوشته است كه دريافت خواننده را شناخت كار متن«

ود ش لاو معتقد است كه متن پيامي نيست كه از نويسنده به خواننده منتق )685،1372احمدي،( ».كند مي پذيرش را تعيين
آيزر براي بررسي تعامل ميان مـتن و خواننـده ،   «. كوشد تا معنا را محصول مشترك اثر و خواننده معرفي كند مي بلكه

دهنـد   مي كنند يا خواندن ما را تحت تاثير قرار مي متن كه آن را قابل خواندنهاي  توجه خود را به آن دسته از ويژگي
 كــه بــراي فهميــدن مــتن ضــروري هســتند، معطــوف       فرآينــد خوانــدن هــاي  و نيــز آن دســته از ويژگــي  

  )342،1391مكاريك،(».كند مي
او ميـان مـتن و محـيط    «.شـود  نمي آيزر در كنار توجه ويژه اش به متن و خواننده از محيط اجتماعي متن نيز غافل

مناسـبت   را كـه نتيجـه ايـن   هـايي   آيزر مشخص شدن قائده...يابد مي اجتماعي كه متن در آن شكل گرفته است رابطه
  )687،1372احمدي،( ».هستند، در مناسبات بينامتني يافته است

  رابطه گفتماني نقد و متن
 امـروزه منتقـد بـا مـتن گفتگـو     . جدا افتاده از توليد معنا نيسـت در گفتمان نقد امروزين، منتقد موجودي منفعل و 

 -شخصـيت ديگـر گفتمـان   - طـب ادر گفتمان نقد جديد، مخ«. باشد مي ل گفتمان منتقد با متنمحصو ،كند و معنا مي
 ديشي در پاسخ به آغازگر گفتمان، ضمن تاكيـد بـر معيارهـاي انسـاني    ل و دورانمظهر انساني معني گراست كه با تام

  )404،1390مدرسي،( ».كوشد تا مواضع لغزش وي را اصالح كند مي
تودوروف به سه گونه نقـد و   مي توان بر اساس نظريه« :نويسد مي دكتر بهمن نامور مطلق نيز به نقل از تودوروف

   :رابطه منتقد و نويسنده و اثر اشاره نمود كه عبارتند از

   :يكساني با خود )الف
كـه خـود را بـر مـتن فرامـي      اي  كند، به گونه مي در اين وضعيت منتقد نقد را بر اساس شخص خود استوار و مطرح

   .افكند
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   :يكساني با اثر )ب
  . كند، چنانكه چيزي از خود ندارد و هرچه هست نويسنده و اثر است مي در اين وضعيت منتقد خود را با اثر منطبق

   :تفسير بر اساس رهيافت گفتگويي )ج
نـامور  ( ».گيرنـد  مـي  كنند و در يك گفتگوي متقابل قـرار  مي چنانكه منتقد و نويسنده هركدام شخصيت خود را حفظ

در مفهوم گفتماني متن خاموش و ساكت نيست و موجودي زنده و پوياست كـه بـراي هـر خواننـده      )17،1390مطلـق، 
تـازه و  هـاي   كنند و از اين راه دريافـت  مي در اين ساحت نقد و متن با هم ديالوگ. جديد معاني جديدي را داراست

گيرد كه حقيقت قابل حصول  مي را بر اين فرضاي  به نظر تودوروف، ناقد مكالمه«. شود مي معانيي بكر و ناب توليد
وي معتقد است كه رابطه مطلوب ميان ناقد و متن مورد مطالعه ، نوعي رويارويي يا مكالمـه ميـان دو صـداي     .است

در اين معنا منتقد با اثر ادبـي حـرف    )418،1391مكاريك،( ».جداگانه است كه هيچ يك از آنان برديگري برتري ندارد
  . زند مي
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  يريگ نتيجه
مـيالدي   50اگر عمده نويسندگان قبل از دهـه  . نقد ادبي درسير تطور خود با تغييرات گوناگوني همراه بوده است

بودند، منتقدان بعـد از ايـن دهـه عمـدتا نقطـه عطـف        "نويسنده محور"در نقد تنها هدف مولف را درنظر داشتند و 
ميـرد و   مي پردازان معتقدند نويسنده بعد از توليد اثر خوداين نظريه . توجهشان را از نويسنده به متن معطوف داشتند

ديگران نقد ادبـي   اما حدودا بعد از دهه هفتاد و با نظريه پردازي بزرگاني چون باختين و. ما تنها با متن روبرو هستيم
   .شود مي گفته ،شد كه به آن گفتگومندي يا رابطه گفتمانياي  وارد مرحله تازه

 مرجـع درك معنـا  تنها متن را هم  و صرفا  نيستو اهداف مولف  نيات در پي كشف صرفا قد در نقد گفتماني منت
پردازنـد و معنـا حاصـل ايـن      مـي  منتقد و متن هر دو در سطحي يكسان و ارزشي برابر بـا هـم بـه گفتگـو     .داند نمي

 اينجـا . كنـد  مي الوگدر اين روش منتقد شخصيت خود را حفظ كرده و با متن مانند يك موجود زنده دي .گفتگوست
ست و همچنين منتقد در توليد و آفرينش معنا همطراز با متن به توليـد معنـا   متن خاموش و صامت و ساكت نيديگر 
    . كند مي كمك
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