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زندگي علمي و نظريات مايکل هاليدي(زبانشناس نقشگرا)

نقش اجتماعي زبان

  غالمحسين اسالميفرد

«ماي�کل الکس�اندر کرک�وود هالي�دي» متولد 13
آوريل  1925زبانشناس استراليايي االصل و متولد و
بزرگشده انگلستان است .پدر و مادرش نقش مهمي
در شيفتگي او به زبان داشتند .مادرش تحصيلکرده
زب�ان فرانس�ه و پدرش ش�اعري بود که در رش�ته
گويششناس�ي تخصص داش�ت .هاليدي در ،1942
داوطلب ش�رکت در ط�رح ملي دورهه�اي آموزش
زبانهاي خارجي ش�د ک�ه در آن ،براي تحصيل در
رش�ته «زبان چيني» انتخاب ش�د .پ�س از  18ماه
تحصي�ل زبان چين�ي ،او يک س�ال در هند با يک
سازمان اطالعاتي کشور چين در زمينه فعاليتهاي
ضدجاسوسي مشغول به همکاري شد .در سال 1945
براي آموزش زبان چيني به لندن بازگشت .سپس به
مدت سه س�ال در چين ،زير نظر زبانشناس معروف
چيني ،چانگ پي در دانشگاه پکن و نيز استاد ديگر
زبانشناس�ي« ،وانگ لي» در دانش�گاه لينگ نان به
مطالعه زبان چيني پرداخت .وي پس از بازگش�ت از
چين ،دکتراي خود را در رشته زبانشناسي چيني از

دانشگاه کمبريج زير نظر استاد «گوستاو هاالم» اخذ
کرد .پس از  13سال تدريس زبان ،وي تخصص خود
را به «زبانشناس�ي» تغيير داد و به طور تخصصيتر
بر «توسعه دستور زبان نقشگراي نظاممند» متمرکز
شد .نخستين موقعيت دانشگاهي هاليدي ،دستياري
استاد در رشته زبان چيني ،در دانشگاه کمبريج بود.
سپس به مدت دو س�ال به ادينبورگ براي تدريس
زبانشناس�ي عمومي نقل مکان کرد 6 .س�ال هم در
دانش�گاه  UCLتدريس کرد .س�پس به مدت يک
سال با مرکز مطالعات پيشرفته علوم رفتاري دانشگاه
استنفورد همکاري داشت .در سال  1974به بريتانيا
بازگش�ت و به عنوان اس�تاد زبانشناس�ي دانشگاه
مشغول به کار شد .در س�ال  1976براي تدريس به
دانشگاه سيدني اس�تراليا رفت و تا سال  1987که
بازنشس�ته ش�د ،در آنجا ماند .نکت�ه قابل توجه در
زندگي علمي هاليدي اين اس�ت که او با استفاده از
درک اصول اوليه زبان به طرح «نظريهها و شيوههاي
آموزش زبان» پرداخت)1(.
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ëëتقسيمبنديزبانشناسان
زبانشناسانراميتوانبهدودستهعمده
تقسيم کرد :صورتگرايان (فرماليستها) و
نقشگرايان(کاربردگرايان).
«فرماليس��تها» ک��ه چامس��کي
سردستهشان است به زبان بهصورت يک
«نظ��ام منطقي» نگاه ميکنن��د ،فارغ از
جامعه و فردي ک��ه آن را به کار ميبرد؛
کموبيش بهصورت يک سيستم رياضي.
فرماليس��م در زبانشناسي سابقه طوالني
دارد و خيل��ي قديميت��ر از چامس��کي
است ،ولي چامس��کي آن را به حد افراط
رس��اند .در واقع او «منطق صوري» را به
زبانشناسي وارد کرد.
اما «نقشگرايان» ميگويند زبان بدون
توجه ب��ه بافت اجتماعي که در آن بهکار
ميرود ،بيمعني اس��ت .آن��ان معتقدند
معنا را بايد از باف��ت جامعه ()context
اس��تنباط کرد .سردس��ته اين گ��روه در
فرانس��ه «آندره مارتينه» و در انگلستان
«مايکل هاليدي» است.
محمد رضا باطني دریک مصاحبه با
یک رسانه بین المللی ميگويد« :نظرات
هالي��دي ک��ه در زم��ان دانش��جويي ما
تحتالش��عاع نظرات چامسکي بود ،االن
دارد رو ميآي��د .همينجا ،در ايران ،چند
رساله فوقليسانس و دکترا نوشته شده که
متکي بر نظرات هاليدي است .من بيشتر
طرف��دار نظريات هاليدي هس��تم چون
معتقدم بررسي زبان بدون توجه به بافت
فرهنگي– اجتماعي زب��ان و بدون توجه
به بافت کالمي ک��ه در آن بهکار ميرود
(يعني بررس��ي زبان به شيوه چامسکي)
کاري بيهوده و بيمعني است».
ëëنظريات هاليدي:
 - 1مقوله و ميزان:
هاليدي در سال  1968نظري ه «مقوله
و مي��زان» را مطرح کرد که پس از مدتي
اي��ن نظريه رد ش��د .او س��اخت زبان را
مجموعهاي بههمبافت��ه از «ميزانها» و
«مقوالت» ميداند و بين سه سطح ،چهار
مقوله و سه ميزان تفاوت قائل ميشود:
 سه سطح عبارتند از« :شکل» شاملدستور و واژگان« ،ماده اوليه» شامل آوا و
خط« ،بافت موقعيت» که ناشي از رابطه
ميان شکل و بافت است.
 چه��ار مقوله عبارتن��د از« :واحد»شامل جمله ،گروه ،واژه ،تک واژ.
«ساختار» يا نظم و ترتيب همنشيني
واحدها در کنار هم.
«طبقه» ش��امل گروه اس��مي ،گروه
فعلي ،گروه حرف اضافه...
«ش��بکه» نظم و ترتيب جانش��يني
در بي��ن واحدهاي طبقات بس��ته را در
برميگي��رد .مثل :ش��مار ،وج��ه ،زمان،

شخص.
 سه ميزان عبارتند از« :ميزان سلسلهمراتب» نش��انگر ترتيب واحدهاي زباني
است.
«ميزان نم��ود» رابطه بين مقوالت و
دادههاي زباني است.
«ميزان تحلي��ل» تبيين تفاوتها در
سطوح است)2(.
- 2زبانشناسيسازگاني(نظاممند
_ نقشي)
هالي��دي ،برجس��تهترين نظريهپرداز
رويکرد نقشگرايي ،با الهام از مفهوم «بافت
موقعيت» و نيز نظريه «نظام س��اختي»
جي .آر .فرث ،نظريه «زبانشناسي سازگاني
يا نظاممند_ نقشي» را معرفي کرد که به
رويکردي موف��ق در عرصه تحليل متون
تبديل شد.
در زبانشناس��ي نظاممند -نقشي دو
مفهوم بنيادين مس��تتر است که نام اين
رويکرد از آنها گرفته شدهاست« :نظام» و
«نقش» .هر زبان «نظامي» از معاني است
که با «صورت» همراه ميشود و در واقع با
کمک صورت ،معاني تظاهر پيدا ميکنند.
در مورد «نقش» بايد گفت که هاليدي دو
مفهوم از آن در نظر دارد :الف) نقشهاي
دس��توري ب) نقشهاي زبان��ي .او همه
نقشهاي زبان را «نقشهاي اجتماعي»
ميداند.
هاليدي دس��تور خ��ود را «دس��تور
نقشگرا» مينامد ،زيرا چارچوب مفهومي
آن بيشتر نقشگرا اس��ت تا صوري .او در
تفسير س��ه مفهوم ،متن ،نظام ،و عناصر
ساختار زبانشناختي« ،نقش» را مد نظر
دارد.
ëëجايگاه معنا و دس�تور در رويکرد
نقشگرا
از نظ��ر هاليدي ،زبان ب��ه عنوان يک
نظام معاني به همراه صورتهايي اس��ت
که از طريق آن صورتها ،معاني تشخيص
داده ميش��وند .از نظ��ر او ،زبان ،نظامي
براي س��اختن معاني اس��ت و دس��تور و
معنيشناس��ي صرف��اً به معان��ي واژگان
محدود نميشود بلکه يک نظام کامل از
همه معاني موجود در يک زبان اس��ت و
اين معاني همانقدر بهوسيله دستور زبان
تعيين ميش��ود که به وسيله واژگان .در
حقيقت در اي��ن رويکرد ،معاني در قالب
عبارتپ��ردازي «رمزگذاري» ميش��وند.
در رويکرد نقش��گراي هاليدي رابطه بين
«معن��ي» و «عبارتپ��ردازي» ي��ک امر
قراردادي نيست بلکه صورتهاي دستوري
به طور طبيعي با معان��ي که رمزگذاري
ميشوند ،ارتباط دارند .هاليدي رابطه بين
دس��تور و معناشناسي را طبيعي ميداند
نه قراردادي .بدين صورت که ارتباط بين

از نظر مایکل هاليدي ،زبان،
نظامي براي ساختن معاني
است و دستور و معنيشناسي صرف ًا
به معاني واژگان محدود نميش�ود
بلکه يک نظ�ام کامل از همه معاني
موج�ود در ي�ک زبان اس�ت و اين
معاني همانقدر بهوس�يله دس�تور
زبان تعيين ميش�ود که به وس�يله
واژگان .در حقيق�ت در اين رويکرد،
معان�ي در قال�ب عبارتپ�ردازي
«رمزگذاري» ميش�وند .در رويکرد
نقشگرايهاليديرابطهبين«معني»
و «عبارتپردازي» يک امر قراردادي
نيست بلکه صورتهاي دستوري به
طور طبيع�ي با معاني که رمزگذاري
ميشوند ،ارتباط دارند.

انـدیشــه
معن��ا و کالم در مرحله ص��ورت اوليه يا
صورت فرضي زبان قراردادي بودهاست .به
عبارتي ،هيچ ارتباط طبيعي بين معناي
جمل��هاي مانند «م��ن آن را ميخواهم»
و ي��ا «آن را به م��ن بده» وج��ود ندارد.
براي ش��روع و تکامل نظام زبان ،اينگونه
قراردادهاي اوليه ضروري اس��ت .در غير
اين صورت ،مس��أله ارتباط تنها به تعداد
اندک��ي معاني که براي آنها ،نش��انههاي
طبيع��ي وج��ود دارد ،محدود ميش��د.
بنابراين دستور واژگان شامل «يک نظام
نش��انهاي طبيعي» اس��ت و اين تفکر در
ديدگاه نقشگرايي هاليدي بويژه تجزيه و
تحليل کالمش نقش بنيادين دارد.
دستور نظاممند-نقش��ي هاليدي به
«معنا» اهميت و اولويت ميبخشد و آن را
در رأس مدل سطحي خود قرار ميدهد
که اين سه سطح عبارتند از )1 :معني )2
بيان  )3نظام آوايي زبان.
هاليدي خود در توضيح اين دس��تور
چنين ميگويد :اين دس��تور يک دستور
نقشگرا است زيرا براساس چگونگي کاربرد
زبان طراحي شدهاست.
هر متني فراگفتاري يا فرانوش��تاري،
در باف��ت کارب��ردي ،مفهوم خ��ود را باز
مييابد .عالوه بر اين ،کاربرد بيش از دهها
هزار نس��ل در طي اعصار تاريخ است که
«نظام زبان» را بهوجود آوردهاست و طي
اين اعصار ،زبان براي ارضاي نياز انس��ان
بهتدريج رش��د کردهاس��ت و بر اس��اس
«نقش��ي» ک��ه در ارتباط ب��ا نيازها ايفا
ميکند ،سازماندهي شدهاست.
هاليدي نقشها و معناهاي زبان را به
سه دسته تقسيم ميکند:
 .2- 1نق�ش انديش�گاني زب�ان:
نقش انديشگاني زبان ناظر است بر تجربه
سخنگويان از جهان بيرون و درون .زبان
درک و درياف��ت م��ا را از واقعي��ت و در
نتيجه تجربه ما را سازمانبندي ميکند،
چگونگي نگرش ما را به جهان رقم ميزند
و از تجرب��ه آدمي از جهان واقع س��خن
ميگويد.
 .2- 2نقش بينافردي زبان :نقش
بيناف��ردي زبان ناظر اس��ت بر چگونگي
برق��راري ،حف��ظ و تنظي��م رابطه ميان
اف��راد .به بيان ديگر ،نس��بت اش��خاص
ش��رکتکننده در کن��ش ارتباطي ،نوع
و رابط��ه آنها ب��ا يکديگر ،نق��ش آنها در
کنش ارتباطي و ديدگاهش��ان نسبت به
اين کنش در نقش بينافردي زبان تجلي
مييابد .مشارکتکنندگان کنش کالمي
در ارتباطي که از راه زبان ميان خود ايجاد
کردهاند ،هر يک ايفاگر نقش��ي ميشوند.
خبر يا فرمان ميدهند ،سؤال ميپرسند يا
انجام خدماتي را پيشنهاد ميکنند.
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 .2-3نقش متني زبان :زبان ميان
خود و بافت ارتب��اط برقرار ميکند تا به
تناس��ب بافتي که در آن بيانش��ده و با
توجه به ويژگيهاي مترتب بر آن بافت،
«متنآفريني» کند .اين نقش-که بيانگر
مدخليت کالم و ارتباط کالم هم با بافت
زبان��ي پ��س و پيش خود و ه��م با بافت
موقعيتي است -نقش متني زبان است و
خواننده و شنونده را قادر ميکند تا متن
را از مجموع��هاي از جملههاي تصادفي و
نامربوط باز شناسد.
 .2- 4ساختار نشانهاي موقعيت:
هالي��دي با توجه ب��ه نقشها و معناهاي
همگاني زبان ،به تبيين «بافت موقعيتي»
پرداخت و به نحوي متناظر با نقشهاي
سه گانه زبان ،بافت موقعيتي را متشکل
از سه بخش دانست .او اين سه سازه نظام
نش��انهاي موقعيت را به ترتيب «گستره
سخن»« ،منش سخن» و «شيوه سخن»
ناميد .او پس از ترسيم نمايي کلي از بافت
موقعيتي ارتباط کالم��ي و اليه معنايي
زب��ان ،به بيان اليه ديگ��ري پرداخت که
جايگاه تحقق معنا است؛ يعني اليه واژي-
دس��توري زبان که فرم يا صورت زبان را
ميسازد.
ëëنقدي که به نظري�ه هاليدي وارد
شد
به ط��ور کلي بيش��ترين انتقادي که
تحليلگران کالم انتقادي بر صاحبنظران
تحلي��ل کالم از جمل��ه هالي��دي وارد
آوردهاند ،اين است که آنها با کالم به طور
«انتقادي» برخورد نکردهاند و متون را به
صورت متوني بيطرف و عاري از هرگونه
ايدئولوژي درنظرگرفتهاند .زبانشناس��ان
انتقادي دريافتهاند که اشخاص ،در مقابل
حوادث يا رويداده��اي زباني که از پيش
در قال��ب واقعيته��اي اجتماعي تبلور
يافتهان��د ،بيعالقه ،خنثي ،مش��اهدهگر
منفعل نيستند ،بلکه به عکس آنها داراي
گرايش��ات سياس��ي هس��تند .اينگونه
تحليلگران انتق��ادي تالش ميکنند که
با رويک��رد و اتخ��اذ «روش انتقادي» در
مطالعات زباني ،روش��ي اب��داع کنند که
بتواند منشأ تغييرات سياسي– اجتماعي
در جامعه باشند)3(.
پينوشتها:
1-http://en.wikipedia.org/wiki/
Michael_Holliday
 - 2وبالگ زبانشناسي دانشگاه سمنان:
http://semnanlinguistics90.blogfa.
com/post/40
 -3فتوحي ،محمود؛ ( ،)1390نامه نقد(مجموعه
مقاالت نخستين همايش ملي نظريه و نقد ادبي
در ايران ،تهران :نشر خانه کتاب ،چاپ اول)

