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Резюме. В статье рассматривается взаимосвязь 

структуры дискурса с структурой информации. 

Анализируется уровень медиации между 

структурой дискурса и семантикой дискурса 

информационной структуры.  
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1. Giriş 

Diskurs hər hansı bir yazılı və ya danışıq ünsiyyətidir. Diskurs  həm də düşüncənin dil 

vasitəsilə ifadəsi kimi də təsvir oluna bilər. Diskurs dilin istifadəsini  öyrənmək və təhlil 

etməkdir. Rəsmi linqvistik diskurs təhlili, mətnin strukturlaşdırılmış təhlilini, mətndəki 

linqvistik və kommunikativ funksiyanın ümumi əsas qaydalarını əhatə edir. Söhbət  və janr 

təhlili sözlərin və cümlələrin qrammatik-linqvistik quruluşundan daha çox dilin sosioloji 

quruluşuna üstünlük verir. Diskurs  təhlili yalnız mətnin araşdırılmasına və sosial istifadəsinə 

deyil, həm də onların  öyrənilməsinə əsaslanır.  

Diskurs  quruluşu bütöv bir mətnin tərtib edilməsini - məsələn, şeirdə, qəzet 

məqaləsində və ya ucadan oxumaq üçün hazırlanmış nitqdə dilin necə istifadə olunduğunu 

izah etmək üçün istifadə olunan bir termindir. Dörd qrup diskurs elementi var: bir sözlü 

elementlər, mənalı sözlərin köməkçi sözlərlə birləşməsi, ifadələr və daxil edilmiş ifadələr. 

Diskurs  quruluşunun ən kiçik vahidləri  söz və ya  cümlə  səviyyəsində kiçik yerli 

vahidlərdir. Bu cür kiçik strukturlar daxilində məlumatların necə paketləndiyini və xüsusən də 
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məruzəçilərə danışığa daxil olan məlumatların statusunu göstərmək üçün natiqlər və yazıçılar 

üçün hansı mənbələrin mövcud olduğunu  müəyyənləşdirmək vacıbdir. 

 

2. Diskurs strukturun komponentləri 

Diskurs quruluşu üç ayrı, lakin bir-biri ilə əlaqəli komponentlərdən ibarətdir: nitq 

ardıcıllığının quruluşu (linqvistik  quruluş adlanır), məqsəd quruluşu və diqqət mərkəzində 

olma vəziyyəti (diqqətli vəziyyət). Bu üç tərkib diskurs quruluşunun fərqli cəhətləri ilə 

əlaqədardır. Sözlər -həqiqi söz və ya ifadələrin və müddəaların xüsusi ardıcıllığının yazılması- 

dil quruluşunun əsas elementləridir. Dil quruluşu, diskursun  təbii olaraq toplandığı söylənilən 

hissələrdən ibarətdir. Məqsəd  quruluş diskursa  aid məqsədləri özündə cəmləşdirir, dil 

seqmentlərinin hər birində və aralarındakı münasibətlərdə ifadə olunur. Diqqətli vəziyyət 

müzakirə açıldıqca iştirakçıların diqqət mərkəzində olan bir abstraktdır [3]. Diqqət diskursun  

quruluşunu izah etməkdə, söhbətin uyğunluğunu müəyyənləşdirməkdə və əlaqəli bir 

konseptuallaşdırma təmin etməkdə əsas rol oynayir. Bir diskurs yalnız o zaman əlaqəli olur  

ki, diskursun məqsədi bütün iştirakçılar tərəfindən paylaşılır və nitqin hər bir ifadəsi öz 

töhfəsini verəndə birbaşa və ya dolayı yolla bu məqsədə nail olmağa kömək edir.  

Diskurs quruluşuna hazırkı yanaşmalar tez-tez ikiyə bölünür: əsas tendensiyalar - 

məlumatlandırma və qəsdən yanaşmalar. Məlumat yanaşmalar ardıcıl bölmələr tərəfindən 

ötürülən məlumatlar arasındakı məna əlaqələri baxımından diskurs əlaqəsini xarakterizə 

etməyə çalışır. Qəsdən yanaşmalar ümumi arxitekturada danışıq quruluşuna hansı rolu 

verdikləri ilə fərqlənir, diskurs quruluşu konseptualın bir hissəsidir, bir mətnin quruluşudur 

(yəni semantikasıdır). Digər məlumat nəzəriyyəsi qrupu diskurs quruluşunu və diskurs 

semantikasını təşkil edir [9]. 

Bir diskurs  quruluşunun qəbul ediləcəyi şeyin minimum hissəsi diskurs dairəsidir, 

yəni bəzi söylədikləri məlumatlar, seqmentlər başqalarına nisbətən daha yaxındır və daha 

böyük seqmentlər meydana gətirir. Diskurs strukturunda subordinasiya ilə danışıq 

seqmentlərinin koordinasiyası aparıcı rol oynayır [8]. Bəzi nəzəriyyələr danışıq 

münasibətlərinin yalnız koordinasiya və tabeçilikdən daha çox zəngin ontologiyalarını qəbul 

edir. Bu ontologiyalar münasibətləri arasında öz semantikasına və ya praktikasına görə daha 

çox fərq qoyur. Məsələn, tabe olan əlaqələrə aşağıdakılar daxildir: inkişaf, izahat, 

yenidənqurma, şərh və s.; koordinasiya əlaqələri adətən kontrast, nəql etmə. Diskurs ən kiçik 

ünsiyyət aktına istinad edə bilsə də, təhlil olduqca mürəkkəb ola bilər. Bir çox fərqli elm 

sahəsindəki bir neçə alim, diskursun müxtəlif növləri və funksiyaları haqqında nəzəriyyələr 

vermişlər. Hər bir ünsiyyət hərəkəti bir danışıq nümunəsi sayıla bilsə də, bəzi alimlər diskursu  

dörd əsas növə bölmüşlər: mübahisə, rəvayət, təsvir və izah. 

Mübahisə: Tamaşaçıları sübut və ağıldan  istifadə edərək yazıçı və ya natiqin doğru 

olduğuna inandırmaq üçün bir əlaqə formasıdır.  

Hekayə: Bu ünsiyyət forması tez-tez duyğu və empati ilə əlaqəli bir hekayə izah edir.  
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Təsvir: Tamaşaçıya bir şeyi görselləşdirməyə kömək etməyə  əsaslanan bir əlaqə 

formasıdır. Ekspozisiya: Ekspozisiya tamaşaçıları nisbətən neytral dillə bir şey barədə 

məlumatlandırmaq üçün istifadə olunur, yəni duyğuları inandırmaq və ya oyandırmaq üçün 

deyildir. 

Digər dilçılər diskurs  növlərini üç kateqoriyaya bölmüşlər: ifadəli, poetik və 

əməliyyat. 

Ekspresiv: İfadəli diskurs, yaradıcı, eyni zamanda bədii olmayan ədəbi yazı 

aktlarından ibarətdir. Buraya xatirələr, məktublar və ya onlayn bloglar daxil ola bilər. 

Poetik: Şeir söyləməsi yaradıcı, uydurma yazıdan ibarətdir, roman, şeir və dram 

daxildir. Bu tip işlərdə tez-tez duyğu, obraz, tema və xarakter inkişafına üstünlük verilir, eyni 

zamanda metafora və simvolizm kimi ədəbi vasitələrdən istifadə olunur. 

Əməliyyat: bir müştərini satın almağa həvəsləndirən reklam və ya bir məhsulu bir 

təlimat vasitəsi ilə bir müştəriyə necə göstərəcəyini göstərmək kimi bir şeyi hərəkətə gətirmək 

üçün istifadə olunan diskurs növüdür.  

Diskurs elementləri pragmatik cəhətdən xüsusi olaraq müəyyən edilir: məruzəçinin 

niyyəti mühazirənin dilinə və fikirlərin sözlərlə əlaqələndirilməsinə təsir göstərir. Bütün 

diskurs elementləri iki böyük qrupa bölünə bilər - birləşdirici elementlər və praqmatik 

elementlər. Danışıq elementləri cümlələrin mətn quruluşuna verə biləcəyi töhfələri təmsil 

edir. 

Diskurs elementlər struktur cəhətdən fərqlənir və müxtəlif funksiyaları yerinə yetirə 

bilər. Müzakirə elementlərinin funksiyaları, quruluşu, natiqin niyyətləri və ifadədəki mövqeyi 

onların prozodik xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir. 

 

3. İnformasiya quruluşunun  diskurs quruluşuna təsiri və qarşılıqlı münasibətləri 

Mətni öyrənmək üçün bəzi məlumatları çatdıran yazılı sözləri öyrənirik: quruluş, 

mövzu, məna, ritorik vasitələr və s. Mətnin informasiya strukturunun əsas vəzifəsi  məlumat 

ötürmək və ya ünsiyyət qurmaqdır və çox vaxt interaktiv ola bilər. 

 Diskursu  öyrənmək üçün kimin hansı vasitə ilə və hansı sosial məqsədlə kiminlə 

ünsiyyət  qurduğunu öyrənirik. Diskurs  qeyri-texniki mənada danışıq ünsiyyəti mənasında 

istifadə olunur. 

Praqa məktəbi nəzəriyyəçiləri də daxil olmaqla, praqmatiklə maraqlanan bir çox dilçi 

üçün,  o cümlədən Halliday [9, s.94] məlumat quruluşunu  cümlə səviyyəsində bir  quruluş 

hesab edirdi. Bir cümlə tərəfindən verilən məlumatların təqdimatının əvvəlki kontekstlə 

əlaqələndirəcək şəkildə modulyasiya edilməsi  müəyyən parametrlər boyunca sentensial 

quruluşun dəyişməsi kimi xarakterizə olunur. Bu əlaqədəki amillər tema- rema , verilmiş-yeni 

kimi  funksional rollar baxımından xarakterizə olunur. İnformasiya quruluşu termini, 

linqvistik nitqlərin quruluşu və mənası ilə diskursun  məlumat, diskurs referentləri və ümumi 

danışıq arasındakı qarşılıqlı əlaqəni ifadə edir. Mətnlər daxilində informasya  quruluşunun 

ciddi şəkildə araşdırılması İkinci Dünya Müharibəsindən əvvəl Praqa Məktəbinin alimləri 
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tərəfindən qurulmuşdur. Bir cümləyə töhfə verən elementlərin ‘kommunikativ dinamizmi’ 

dediklərini ‘funksional cümlə perspektivi’ çərçivəsində araşdırdılar [7 ]. 

Diskursun bir cümlə ardıcıllığından daha çox olduğunu başa düşmək məqsədi 

tədqiqatçıları uzun illərdir məşğul etmişdir. 1970-ci illərdəki tədqiqatçılar, diskursda iştirak 

edən fenomenləri müəyyənləşdirərək təsnif etməyə çalışdılar. 1990-cı illərin əvvəllərində 

diskurs  hadisələrini mücərrəd quruluş nəzəriyyələri baxımından izah etməyə çalışdılar. 

Məlumatların linqvistik bir nitqdə təşkil edilməsi üsuluna məlumat quruluşu [9, s.45] və ya 

məlumat qablaşdırması [2] deyilir. Məlumat quruluşu tez-tez nitqin linqvistik forması ilə əks 

olunur [10], məsələn söz sıralaması, istinad forması seçimi, morfoloji işarələmə və prosodiya 

[1]. 

Diskurs strukturu, söhbətin məkanı və məqsədləri barədə nəticəni dəstəkləyən bir 

söhbətin və ya dialoqun ardıcıl söyləmələri arasında dayanan izah, işlənmə, nümunə və yer 

ayırıcı qüvvə arasındakı əlaqələrə aiddir.  

İnformasiya strukturu  tema-rema, yeni- verilmiş, vurğulanan – vurğulanmayan kimi 

dixotamiyalar altındakı diskurs kontekstinə olan münasibətinə görə bir cümlənin içərisində bir 

məlumatın daxili bölməsidir. 

İlkin ehtimallarla ötürülən məlumatlar tez-tez anaforik ifadələr ilə verilən məlumatlara 

bənzəyir [4]. Anafora kimi, varsayımlar qurulmuş və ya verilən məlumatları göstərir. Fərqli 

semantik məzmunun məlumat vəziyyəti, müxtəlif kontekstlərdə təsvir olunur. Kontekstlər, 

məzmunun  verilmiş və  yeni və arxa plana keçirilmiş və ya yeni və çıxarılanlara bölünə bilər. 

İnformasiya strukturun əsas komponenti olan tema  mətn istehsalçısı tərəfindən müəyyən bir 

ünsiyyət şəraitində, müəyyən bir ünsiyyət məqsədi üçün verilən bir xəttləndirmə qərarı kimi 

şərh edilə bilər. “Yeni” məlumatlarla müqayisədə, natiq tərəfindən qəbul edilən və ya verilən 

və ilk dəfə təqdim olunan məlumatlar arasındakı fərqdir.  “Verilən” və” yeni “məlumatlar 

arasındakı fərq cümlələrin və danışıqların quruluşunu təsir edə bilər. Yeni məlumat, danışanın  

qəbul etmədiyi məlumatdır. Yeni məlumatlar, kognitiv problem  ilə, həmsöhbətlərin danışıqda 

müəyyən bir mərhələdə bir-birlərinin yaddaş məhdudiyyətləri barədə fərziyyələri ilə 

əlaqədardır. Yeniliyin həmsöhbətlərin əsas nəticələndirmə səyləri ilə üst-üstə düşməsi 

gözlənilir. Verilmiş-yeni məlumatlar anlayışı yaddaşdakı əlçatanlıq fərziyyələri  baxımından 

bilik problemi ilə birbaşa əlaqədardır [3]. Bu cür məlumatlar diskursa mümkün qədər faydalı 

şəkildə inteqrasiya olunur və buna görə yenilik həm cümlə səviyyəsində, həm də mətndə 

aktivləşdirilmiş və ya yarı aktivləşdirilmiş zəminə qarşı baxmağa meyllidir. Mətnin mərkəz 

nöqtəsi, idrak baxımından  gözə çarpan hissəsi, yenilik kimi şərh edilir. Tema, giriş nöqtəsi 

olaraq, mətnin başlanğıc nöqtəsinə qədər uzanan oriyentasiyanı əhatə edir. Diskurs  

səviyyəsində yeni, temadan fərqli olaraq xarakterik olaraq kiçik ölçülüdür, hər ikisi də nəql 

etmənin uzun hissələrini əhatə edir. Diskurs səviyyəsindəki tema mətnin giriş nöqtəsidir və 

struktur cütlüyün əsas komponentidir. İdrak yönümlü diskurs səviyyəsində yenilik, mətnin 

başqa bir yerində işlənəndən kənarlaşan linqvistik işarələrdən istifadə edərək qeyd olunur.  
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Qrammatika ilə mətn arasında körpü olan məlumatların strukturlaşdırılması müxtəlif 

səviyyələrdə dıskursda  fəaliyyət göstərir. İnformasiya quruluşu üzərində işlərin əksəriyyəti 

qrammatika, diskurs və yerli mətn səviyyələri ilə əlaqədardır. 

Bu məqalənin məqsədi diskurs  strukturunu informasia  strukturu  ilə əlaqəli şəkildə 

araşdırmaqdır. İnformasiya strukturunda cümlə səviyyəsi yalnız kontekstin kifayət qədər 

böyük bir hissəsi nəzərə alındıqda tam başa düşülə bilər. Bu çox vaxt mətn materialların 

hissələrini və hətta əlavə mətn  məlumatlarını nəzərə almağımızı tələb edəcəkdir.İnformasiya 

strukturun   diskursun strukturunu və məlumatların nizamlı və tutarlı  şəkildə ötürülməsini 

anlamaq üçün çox vacibdir.İnformasiya strukturu tema-rema, verilmiş-yeni, mövzu-şərh 

fərqinə təxminən bərabər şəkildə istifadə olunur. Dil quruluşu arasında vasitəçilik edən 

informasiya strukturu funksiyasına diqqət yetirmək önəmlidir. Diskurs quruluşu informasiya 

quruluşundan daha asan müəyyənləşdirilməyən bir anlayışdır. Diskurs strukturu  danışığın 

tematik olaraq təşkil edilməsidir. Diskurs  quruluşu supra sentensial sintaktik quruluşdur. 

Ağac şəklində təşkil edilmişdir, diskursun cümlə səviyyəli sintaksis kimi, mülayim kontekstə 

həssas olduğu qəbul edilməlidir, diskurs özü də böyük ölçüdə kontekstsiz bir qrammatika ilə 

təsvir edilə bilər [5]. 

 Diskurs və cümlənin məlumat səviyyəsi  arasındakı əlaqələrdən biri qarşılıqlı təsirdir. 

Bir çox hallarda İnformasiya strukturu  işarəsi əlavə məlumat daşıyır. Tez-tez bu əlavə 

məna bir cümlənin həqiqət şərtlərinə təsir etmir, ancaq məlumatın bir diskursdakı digər 

məlumatlarla necə əlaqəli olmasını izah edir. Məlumat hissələri  arasındakı əlaqə öz 

növbəsində bir  diskursun strukturlaşdırılması üçün həlledici amillərdən biridir, bu və ya digər 

şəkildə əsas  seqmentdir. Ədəbiyyatda ümumiyyətlə qəbul edilir ki, informasiya strukturu  

olduqca əhəmiyyətli dərəcədə kontekst məlumatlarından asılıdır. Informasiya strukturunda 

fonoloji, sintaktik və ya morfoloji - dil səthinin realizasındakı  kontekstdən asılı dəyişikliklər 

hər zaman araşdırma  mərkəzlərdən biri olmuşdur. Bu təəccüblü deyil, çünki bunlar birbaşa 

müşahidə oluna bilən və hər hansı bir tədqiqat üçün empirik əsas yaradan yeganə 

fenomenlərdir. 

Morfologiya və sintaksis sözlərin yaxşı formalaşmasını diskurs qurluşu üzərində 

xarakterizə etməyə, cümlə və cümlədən daha böyük vahidlərin bütün mətnlər səviyyəsinə 

qədər tutarlılığını təsvir etməyə çalışır. Diskurs  quruluşu və informasiya  strukturu daha 

böyük vahidlər meydana gətirən vahidlərin, eləcə də aralarındakı münasibətlərin hiyerarşik 

diskurs quruluşunu təşkil edir. Hiyerarxik diskurs quruluşu, əsasən, danışıq əlaqəsinə 

əsaslanan üç növ dil hadisəsi ilə motivasiya olunur. Birincisi, sintaktik kimi quruluş bir cümlə 

içindəki anaforik əlaqələri məhdudlaşdırır. Diskurs quruluşu əvvəlki sözlərin danışıq üçün 

əlçatanlığını təsir edir.İkincisi, müxtəlif semantik münasibətlərdir. Ayrı-ayrı cümlələr və qrup 

cümlələrinin mənaları arasında olan və bir dildə danışanların olduğu görünən səbəb və ya 

müvəqqəti münasibətlər açıq bir şəkildə siqnal verilmədikdə belə bir mətndən uğurla nəticə 

çıxara bilirlər. Diskurs strukturu üçün üçüncü növ motivasiya prosodidir. Bu  natiqlərin səs 
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səviyyəsi, danışıq surəti və fasilə müddəti kimi bir sıra qlobal prosodik nitq parametrlərini 

idarə etməsidir. 

İnformasiya strukturunda  ilk növbədə prosodik fenomenlər əsas götürülür. Sintaksis, 

morfologiya və müəyyən leksik hissəciklər məlumat quruluşuna həssasdır . Diskurs strukturu 

və İnformasiya strukturu pragmatik səviyyədə qarşılıqlı əlaqədə ola bilər. Bir  tərəfdən mövzu 

və fokus praktikası, müəyyən bir kontekstdə bir diskursun uyğunluğuna kömək edir. Digər 

tərəfdən, danışıq quruluşu son dərəcə kontekstin strukturlaşdırılmasını təmin edir. Məlumat 

strukturunda və diskurs quruluşunda fərqli növ strukturları, münasibətləri və qabarıqlığı ifadə 

etmək üçün eyni prosodik cihazlardan, yəni səs səviyyəsindən, davamlılıq və intensivlik 

parametrlərindən istifadə edilir.  

Ədəbiyyatdakı tapıntılar əsasında, bir vurğu seçimi və yerləşdirilməsi ilə təzahür edən 

informasiya quruluşunun bir diskurs əlaqəsi seçimi ilə xüsusilə sıx qarşılıqlı əlaqədə olduğunu 

iddia etmək olar. Diskurs quruluşu və məlumat quruluşunun qarşılıqlı əlaqəsi məsələsi ilə 

bağlı araşdırmalara əsaslanaraq bu qarşılıqlı əlaqənin (ən azı) iki səviyyədə araşdırılmasını 

təklif edirik. Diskurs quruluşu, quruluş üçün uyğun kontekst təmin edə biləcək bir diskursdakı 

mümkün tərkib hissələrini məhdudlaşdırır. Məlumat quruluşunu  təyin edərkən davam etmək 

üçün mümkün olan kontekstlər toplusu diskurs quruluşundan asılı deyil. Dinləyici üçün 

məlumat quruluşu cümlənin danışıq quruluşu ilə birlikdə dinamik semantikasını təşkil edir.  

Diskurs quruluşunu təyin etmək daha çətindir, ən azından razılığa gəlinir ki, cümlələr 

sözlərin ardıcıllığından  daha çox olduğu kimi, ardıcıl mühakimənin də bir sıra təkliflərdən 

çox olmasıdır. Diskursda həm açıq, həm də gizli vasitələr cümlələr arasındakı əlaqələri, cümlə 

qrupu arasındakı və cümlələr içindəki elementlər arasındakı əlaqəni ifadə edir və öz 

növbəsində əlavə mühakimə elementlərini daşıyır.  

İnformasiya quruluşu geniş şəkildə məzmununun diskurs statusu, diskurs 

iştirakçılarının faktiki və  atributlu vəziyyətləri ilə əlaqəli ifadələrin struktur və semantik 

xüsusiyyətlərindən,  iştirakçıların əvvəlki və dəyişən münasibətlərindən  (bilik, inanc, niyyət, 

gözləntilər və s.)  ibarət  olaraq təfsir olunur. İnformasiya strukturu  bir cümlənin əvvəlki 

diskursla əlaqələnən bir temaya və remaya bölünməsidir.  

Nəticə. Diskurs quruluşunun informasiya strukturu ilə qarşılıqli əlaqəsini təhlil etdik. 

Məlumdur ki,  bu iki quruluş bir -birini tamamlayır. Bir sözlə, informasiya strukturunun  bir 

cümləyə təyin edilməsi diskurs strukturdan, diskurs strukturun qurulması isə cəlb olunan 

bölmələrin Informasiya strukturundan  asılı ola bilsə də, bu strukturlar arasındakı asılılıq 

tamamlayıcıdır. Natiq üçün diskurs struktur davamlılıq üçün bir sıra mümkün kontekstlər 

təqdim edərkən informasiya strukturu diskursdan  dan aslı deyil. Dinləyici üçün, bir cümlənin 

informasiya strukturu diskurs struktur ilə birlikdə dinamik semantikasına söylənilən mənanın 

təqdimatını yeniləmək üçün rematik məlumatdan necə istifadə edilməsini  öyrədir. Beləliklə, 

bu strukturlar arasındakı əlaqə, ünsiyyət şəraitində danışan və dinləyicinin fərqli, ancaq bir-

birinə bağlı olan tapşırıqlarını,vəzifələrini  əks etdirir. 
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