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არგუმენტირების  თეორია  და ანალიტიკური წერა  
  

 
არგუმენტირების თანამედროვე თეორია ბერძნულ-რომაული ტრადიციებიდან 

იღებს სათავეს. ბერძნებისა და რომაელებისათვის არგუმენტების მოტანა დებატების 
დროს ჭეშმარიტების დადგენის გზა იყო. არგუმენტირება გვეხმარება იმაში, რომ უკეთ 
შევისწავლოთ როგორც საკუთარი, ისე სხვისი იდეები, შევაფასოთ საპირისპირო 
პოზიციები, ნათლად  გამოვხატოთ ჩვენი შეხედულებები, მოვახდინოთ სხვათა იდეების 
კრიტიკული ანალიზი. 

განვიხილოთ არგუმენტირების თანამედროვე თეორია საკლასო ოთახში, 
აკადემიური წერის მაგალითზე. 

აკადემიური წერა რამდენიმე ძირითად პრინციპზეა აგებული: 
 
მკითხველი 
სანამ წერას დავიწყებთ, უნდა გავითვალისწინოთ, თუ ვინ იქნება ჩვენი 

მკითხველი. 
მოსწავლისათვის მკითხველი მასწავლებელია, სტუდენტისათვის კი _ ლექტორი, 

ხოლო აბიტურიენტისათვის _ სპეციალისტი, რომელიც მოცემული დარგის ექსპერტია. 
მოსწავლეებმა წერით დავალებას წარმატებით რომ გაართვან თავი, უნდა 

გაითვალისწინონ მკითხველის მოლოდინები. ეს უდავოდ მოახდენს გავლენას ნაშრომის 
შინაარსზე. მკითხველიდან გამომდინარე, ერთი შეხედვით, აზრობრივად მსგავსი ორი 
წინადადება შეიძლება განსხვავებულ მიზნებს ემსახურებოდეს. ნიმუშის სახით 
წარმოგიდგენთ ორ წინადადებას.  

პირველი ფართო აუდიტორიისათვის არის დაწერილი:  
სოციალიზაცია არის პროცესი, რომლის გზითაც მოცემული კულტურის 

ღირებულებები და ნორმები თაობიდან თაობას გადაეცემა და რომლის საფუძველზეც 
ინდივიდი მოცემულ სოციალურ ჯგუფთან იდენტიფიკაციას ახდენს. 

 

მეორე კი სპეციალისტებისთვის არის დაწერილი: 
პროცესს, რომლის გზითაც მოცემული კულტურის ღირებულებები და ნორმები 

თაობიდან თაობას გადაეცემა და რომლის საფუძველზეც პიროვნება მოცემულ 
სოციალურ ჯგუფთან იდენტიფიკაციას ახდენს, სოციალიზაცია ეწოდება. 

 

 



მიზანი 
ზემოთ განხილული მაგალითი ადასტურებს, რომ მკითხველი და მიზანი 

ერთმანეთს მჭიდოდ უკავშირდება. თუ მკითხველი “მწერალზე” ნაკლებად 
ინფორმირებულია მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით, “მწერლის” ძირითადი 
ფუნქცია ინფორმაციის მიწოდებაა (როგორც, მაგალითად, სასკოლო 
სახელმძღვანელოში). თუ მკითხველი “მწერალზე” მეტად ინფორმირებულია მოცემულ 
საკითხთან დაკავშირებით, “მწერლის”  ძირითადი მიზანია საკუთარი ცოდნისა და 
ექსპერტობის დემონსტრირება. სწორედ ეს მიზანი ამოძრავებთ: მოსწავლეებს, 
სტუდენტებს, გამოცდაზე მყოფ აბიტურიენტებს და ა.შ., როცა წერით დავალებას 
ასრულებენ. 

 
დაიწყეთ დასკვნით 
აკადემიური წერის დროს ავტორმა შესავალშივე უნდა წარმოადგინოს მისი 

თეზისი, ანუ ძირითადი პოზიცია.  
 

თეზისი, ანუ ძირითადი პოზიცია ორ მიზანს ემსახურება: 
 

პირველი: ნაშრომის ლოგიკური 
თანმიმდევრულობის შენარჩუნებას. 
რადგან ავტორმა უკვე ჩამოაყალიბა 
თავისი პოზიცია, ეს დაეხმარება მას, 
არჩეული მიმართულებით იმოძრაოს და 
ყველა არგუმენტი თუ ქვეარგუმენტი 
წარმოდგენილი პოზიციის გასამყარებლად 
გამოიყენოს.  

 

მეორე: მკითხველისთვის 
თავიდანვე ნათელია ავტორის პოზიცია, 
ამიტომ მისთვის მარტივია როგორც 
ავტორის არგუმენტების შესაბამისობის 
შეფასება, ისე მის მოსაზრებებში 
ლოგიკური ხარვეზების აღმოჩენა. 

 

 
სტრუქტურა 
ნებისმიერი ინფორმაცია განსაზღვრული სტრუქტურის საფუძველზე უნდა იყოს 

ორგანიზებული. მარტივ წინადადებასაც და მცირე ზომის პარაგრაფსაც საკუთარი 
სტრუქტურა აქვთ. ნაშრომის მიზნიდან გამომდინარე, აკადემიურ წერაში ინფორმაციის 
ორგანიზების სხვადასხვა ტიპი გამოიყენება. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე 
გავრცელებულია ნაშრომის ორგანიზება "პრობლემა _ გადაჭრის გზა" სტრუქტურის 
საფუძველზე. ის 4 ძირითადი ნაწილისაგან შედგება: 

1. სიტუაციის აღწერა; 
2. პრობლემის იდენტიფიკაცია; 
3. გადაჭრის გზის აღწერა; 
4. გადაჭრის გზის შეფასება. 



 
სტილი 
აკადემიური ნაშრომი შესაბამისი სტილით უნდა იყოს შესრულებული, რომელიც 

არა მხოლოდ თანმიმდევრულად უნდა იყოს დაცული მთელ ნაშრომში, არამედ 
აუცილებლად უნდა შეესაბამებოდეს მწერლის მიზანსა და ნაგულისხმევ მკითხველს. 
წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეუძლებელი იქნება პროფესიული დონის მიღწევა, რადგან 
არაფორმალური ენით დაწერილი ექსპერიმენტული კვლევითი ნაშრომის ანგარიშიც კი, 
მიუხედავად კომპლექსური მონაცემების წარმოდგენისა, შესაძლოა, ზედმეტად 
გამარტივებული გვეჩვენოს. 

შესაბამისი სტილის შერჩევასთან დაკავშირებულ უმთავრეს სირთულეს 
წარმოადგენს საკითხი, თუ რა მივიჩნიოთ აკადემიურად და რა _ არა. უნდა აღინიშნოს, 
რომ აკადემიური წერის სტილის არსებითი ნიშანია მეტყველების ნაწილებს შორის 
(ზმნა, არსებითი სახელი, თუ სხვ.), რაც შეიძლება, ფორმალურის შერჩევა, 
წინადადებების შედგენისას კი _ უმთავრესად ფორმალური ტონის გამოყენება. 

 
ლოგიკური თანმიმდევრულობა 
აკადემიურ ნაშრომში ავტორის ყველა არგუმენტი მისი ძირითადი პოზიციის 

გამყარებას უნდა ემსახურებოდეს, რაც ნიშნავს, რომ იდეები ლოგიკურად უნდა 
უკავშირდებოდეს ერთმანეთს და ავტორი არ უნდა მერყეობდეს სხვადასხვა მოსაზრებას 
შორის. 

მკითხველს თუ უხდება უკან დაბრუნება, აზრის გასაგებად ნაწერის 
რამდენჯერმე გადაკითხვა, ან თუ უჭირს ავტორის არგუმენტების ძირითად 
პოზიციასთან დაკავშირება, ეს ნიშნავს, რომ ნაშრომი არათანმიმდევრული და 
არალოგიკურია.  

 

რა არის აბზაცი?  
აბზაცი წინადადებების ჯგუფია, რომელიც წინა სტრიქონებისგან ვიზუალურად 

არის გამოყოფილი. პირველი სტრიქონი, მომდევნო სტრიქონებთან შედარებით, მეტად 
არის შეწეული შიგნით. თუმცა, ბუნებრივია, ეს განმარტება საკმარისი არ არის აბზაცის 
ტიპისა და მისი შემადგენელი ელემენტების გასაგებად. მნიშვნელოვანია, თუ როგორ 
უკავშირდება აბზაცში წინადადებები ერთმანეთს, როგორ და სად იწყება და სად 
მთავრდება ის.  

 
აბზაცის თემა 
აბზაცი წინადადებების ჯგუფია, რომელიც აყალიბებს, ავითარებს ერთ მთავარ 

იდეას. აბზაცში ჩამოყალიბებულია ერთი თემა ან თემის ერთი ასპექტი. თემა არის 



აბზაცის საგანი _ საკითხი, რომელსაც ეხება ეს აბზაცი. წაიკითხეთ შემდეგი აბზაცი, 
რომელიც სიგარეტის მოწევას ეხება: 

 
მოწევა ძვირადღირებული ჩვევაა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ერთი კოლოფი 

სიგარეტი 1-დან 6 ლარამდე ღირს, ხოლო მწეველთა უმრავლესობა დღეში ერთ კოლოფს 
მაინც ეწევა, ერთი წლის განმავლობაში მათ 365 ლარიდან 2060 ლარამდე უნდა 
დახარჯონ. ყველაფერი ამით არ მთავრდება. თავად სიგარეტის მწევლებისთვისაც კი 
არასასიამოვნო სუნი აქვს მათ ტანსაცმელს, ავეჯს, ხალიჩებსა და ფარდებს. ამის გამო 
მწევლები უფრო ხშირად რეცხავენ საკუთარ ნივთებს, ვიდრე არამწეველები. 
მიუხედავად იმისა, რომ ძნელია ამ დამატებითი ხარჯის ზუსტად გამოთვლა, ფაქტია, 
რომ ეს კიდევ უფრო ძვირადღირებულს ხდის მოწევის ჩვევას. 

 

 
ამ აბზაცის თემაა სიგარეტის მოწევა. 
 
მთავარი, თემატური წინადადება 
წინადადება, რომელიც აღწერს აბზაცის თემას, მთავარი, თემატური წინადადებაა. 

მისი ფუნქცია თემის გაცნობაა (ამიტომ, როგორც წესი, ის აბზაცის პირველი 
წინადადებაა). გარდა გაცნობისა, კარგ მთავარ წინადადებას შეუძლია იმ თემისადმი 
ავტორის დამოკიდებულების ჩვენება, რომელსაც ეხება მოცემული აბზაცი. აბზაცის 
თემისადმი ავტორის დამოკიდებულებას ან აზრს წამყვანი აზრი ეწოდება. ავტორის 
დამოკიდებულება, აზრი განსაზღვრავს, თუ რა იქნება აბზაცში განხილული. აბზაცის 
ყველა წინადადება წამყვან აზრს უნდა უკავშირდებოდეს და მას უნდა ავითარებდეს. 
საილუსტრაციოდ კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ პირველი აბზაცის მთავარი წინადადება: 
მოწევა ძვირადღირებული ჩვევაა. 

აბზაცის თემა: მოწევის ჩვევა.  
წამყვანი აზრი: მოწევა ძვირადღირებული ჩვევაა.  
მოწევის საკითხთან დაკავშირებით უამრავი აზრი შეიძლება არსებობდეს, მათ 

შორის, ყველაზე გავრცელებული, ალბათ, შემდეგია: მოწევა მავნებელია 
ჯანმრთელობისთვის. 

 
მთავარი წინადადების დახვეწა 
როგორც ვნახეთ, თემატური წინადადება მთავარ თემას და წამყვან აზრს მოიცავს, 

მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. წამყვანი აზრი შეძლებისდაგვარად ნათელი და 
კონკრეტული ასპექტისკენ მიმართული უნდა იყოს.  

მაგალითი: 1 მაგალითი: 2 
ყავის დალევა ცუდია. 
 

მაღალი წნევის მქონე 
ადამიანებისთვის დღეში ერთ ჭიქაზე მეტი 



ყავის დალევა მავნებელია. 
ამ წინადადების თემა ყავის 

დალევაა. წამყვანი აზრია: ყავის დალევა 
ცუდია. ორივე საკმაოდ ბუნდოვანია და 
მთელ რიგ შეკითხვებს ბადებს. ვისთვის 
და რისთვის არის ცუდი? ცუდია ყავის 
ნებისმიერი რაოდენობით მიღება, თუ მისი 
მხოლოდ დიდი რაოდენობით დალევა? 

მთავარი წინადადება უფრო 
კონკრეტული უნდა იყოს, რაც წამყვანი 
აზრის კარგად ჩამოყალიბებით მიიღწევა.  

 

მთავარი წინადადება 
კონკრეტულია, რაც წამყვანი აზრის კარგად 
ჩამოყალიბებით  არის მიღწეული.  

 

 
მთავარი წინადადების ამოცნობა 
ამრიგად, მთავარი წინადადება თემის დაწყებასა და წამყვანი აზრის წარდგენას 

ემსახურება. სად უნდა განვათავსოთ აბზაცში მთავარი წინადადება? ჩვეულებრივ, 
რადგან მთავარი წინადადება თემის დაწყებას უზრუნველყოფს, სჯობს, ის აბზაცის 
დასაწყისში ან დასაწყისთან ახლოს იყოს. მიუხედავად ამისა, აბზაცის ტიპიდან 
გამომდინარე, მთავარი წინადადება შეიძლება აბზაცში სხვადასხვა ადგილას 
განთავსდეს (აბზაცის შუაში ან სულაც ბოლოს). ზოგჯერ არც თემა და არც წამყვანი 
აზრი არ არის ერთი წინადადებით გადმოცემული, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ 
აბზაცში თემა და წამყვანი აზრი საერთოდ არ იყოს. ასეთ აბზაცში თემა და წამყვანი 
აზრი იგულისხმება. ისინი ნათლად ჩანან აბზაცის განვითარებაში. ზოგადად, უკეთესია, 
თუ მთავარი წინადადებები ნათლად, კონკრეტულად იქნება წარმოდგენილი _ არა 
მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ შემთხვევაში იდეა ნათელია, არამედ იმიტომაც, რომ ეს 
აბზაცის განვითარების მიმართულების განსაზღვრაში დაგვეხმარება. 

 
როგორ ჩამოვაყალიბოთ მთავარი წინადადება 
აბზაცისთვის თემის შერჩევის შემდეგ ბუნებრივია, საჭიროა, წამყვანი აზრის 

შერჩევა. მთავარი წინადადებისთვის წამყვანი აზრის შერჩევაში თქვენთვის უკვე 
ნაცნობი მეთოდები (გონებრივი იერიში, თავისუფალი წერა, კითხვები, ასოციაციური 
კავშირები) დაგეხმარებათ.   

მაგალითად, მთავარი, თემატური წინადადება: სიგარეტის მოწევა 
ძვირადღირებული ჩვევაა. 

დასაბუთება: 
• ერთი კოლოფი სიგარეტი დაახლოებით 2 ლარამდე ღირს. 
• მწეველთა უმრავლესობა დღეში ერთ კოლოფს მაინც ეწევა. 



• ერთი წლის განმავლობაში დახარჯული თანხის რაოდენობა 365-დან 1695 
ლარამდე მერყეობს. 

• მწეველებს ავეჯის, ხალიჩების, ფარდებისა და ტანსაცმლის ქიმწმენდა უფრო 
ხშირად უწევთ, ვიდრე _ არამწეველებს. 

ორიგინალური აბზაცის ყველა წინადადება არ არის ზემოთ მოცემულ 
ჩამონათვალში (იხ. აბზაცი "მოწევა ძვირადღირებული ჩვევაა"); მაგალითად, 
წინადადება: "მაგრამ ყველაფერი ამით არ მთავრდება". ეს წინადადება ნამდვილად 
უკავშირდება თემას და წამყვან აზრს, მაგრამ მისი ფუნქცია წინადადებებს შორის 
კავშირის დამყარებაა. ის აბზაცის ორ ნაწილს აკავშირებს ერთმანეთთან: სიგარეტში 
გადახდილ თანხასა და სიგარეტის მოწევის ფარულ (არათვალსაჩინო) დანახარჯს. ასეთ 
წინადადებას გარდამავალი წინადადება ეწოდება. ამ ჩამონათვალში ასევე არ არის 
კიდევ ერთი წინადადება: "მიუხედავად იმისა, რომ ძნელია ამ დამატებითი ხარჯის 
ზუსტად გამოთვლა, ფაქტია, რომ ეს კიდევ უფრო ძვირადღირებულს ხდის მოწევის 
ჩვევას". ასეთი ტიპის წინადადებას, რომელიც აბზაცის მთავარ იდეას აჯამებს, 
დასკვნითი წინადადება ეწოდება, თუმცა არ არის აუცილებელი, რომ ყველა აბზაცი 
შეიცავდეს ასეთ დასკვნით წინადადებას. წინადადებათა ორგანიზაცია თემასა და 
თქვენს მიზანზეა დამოკიდებული. მნიშვნელოვანია, რომ მასალა, რომელსაც 
ეყრდნობით, პირდაპირ უკავშირდებოდეს აბზაცის მთავარ წინადადებას.  

  
მთლიანობა 
აბზაცის თითოეული წინადადება თემას უნდა უკავშირდებოდეს და წამყვან აზრს 

ავითარებდეს. ნებისმიერი წინადადება, რომელიც არ ემსახურება წამყვანი აზრის 
განვითარებას და ზედმეტია, უნდა ამოიღოთ. გაიხსენეთ აბზაცი, რომლის მთავარი 
წინადადება იყო: სიგარეტის მოწევა ძვირადღირებული ჩვევაა. თუ ამ აბზაცში იქნება 
წინადადება იმის შესახებ, თუ როგორი გამაღიზიანებელია მწეველის მიერ გაშვებული 
კვამლის რგოლების ყურება, ის უნდა ამოიღოთ, რადგან არ უკავშირდება სიგარეტის 
მოწევასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. 

 
მაგალითისთვის განვიხილოთ შემდეგი აბზაცი:   
 

ხანში შესულთა კიდევ ერთი პრობლემა მცირე შემოსავალია. პენსიაზე გასვლის 
შემდეგ ისინი იმ კომპანიიდან იღებენ პენსიას, რომელშიც მუშაობდნენ ან სახელწიფო 
უხდის მათ სოციალურ დაზღვევას. ამ თანხის რაოდენობა, როგორც წესი, მათი 
ხელფასის ნახევარიც არ არის. პენსიაზე გასვლის შემდეგ ისინი უცბად აღმოაჩენენ, რომ 
იძულებულნი არიან, ცხოვრების სტილი შეიცვალონ. გადასახადების გადახდის შემდეგ 
აღმოჩნდება, რომ მათ აღარ დარჩათ ფული კინოთეატრში ან ქალაქგარეთ წასასვლელად. 
რა თქმა უნდა, შინ დარჩენის მიზეზი შეიძლება მათი ჯანმრთელობაც იყოს. ამ ასაკში 



ხშირია ართრიტი ან რევმატიზმი, რის გამოც, მათ უჭირთ ფეხით სიარული და 
ძირითადად, სახლში უხდებათ ყოფნა. ცხოვრების სტილის შეცვლა ამანაც შეიძლება 
გამოიწვიოს; თუმცა ზოგიერთმა მათგანმა შეიძლება აღმოაჩინოს, რომ მისი პენსია 
ყოველთვიურ გადასახადებსაც კი ვერ წვდება. ერთ დღეს შეიძლება გააცნობიერონ, რომ 
ელექტროენერგია, ტელეფონი და საკვები უკვე ფუფუნებაა მათთვის. 

 
ამ აბზაცის თემა: ხანში შესულთა კიდევ ერთი პრობლემა 
წამყვანი აზრი: ხანში შესულთათვის რთულია მცირე შემოსავლით ცხოვრება. 
ამიტომ ყოველი წინადადება ხანში შესულთა გაჭირვებას უნდა 

უკავშირდებოდეს.  
ამ აბზაცში სამი ზედმეტი წინადადებაა: 
 
1. რა თქმა უნდა, შინ დარჩენის მიზეზი მათი ჯანმრთელობაც შეიძლება იყოს. 
2. ამ ასაკში ხშირია ართრიტი ან რევმატიზმი, რის გამოც მათ უჭირთ ფეხით 

სიარული და ძირითადად, სახლში უხდებათ ყოფნა. 
3. ცხოვრების სტილის შეცვლა ამანაც შეიძლება გამოიწვიოს. 
 
თანმიმდევრულობა 
როგორც ვნახეთ, აბზაცს უნდა ჰქონდეს თემა და წამყვანი აზრი, რომელიც 

დასაბუთებული უნდა იყოს და მთლიანობით უნდა გამოირჩეოდეს. კიდევ ერთი 
ელემენტი, რომელიც ასევე სჭირდება აბზაცს, თანმიმდევრულობაა (coherence), რაც 
გულისხმობს, ერთი მხრივ, აზრთა ლოგიკურ მიმდინარეობას: აზრი არ უნდა 
გადადიოდეს (ხტებოდეს) ერთი საკითხიდან მეორეზე და მეორე მხრივ, გადასვლა 
მოქნილი (ლამაზი, სხარტი) უნდა იყოს. ლოგიკური თანმიმდევრობა წინადადების 
თანმიმდევრულობაში აისახება.  

აკადემიური განათლების მიღება კომპლექსური მიზნების მიღწევას ემსახურება, 
რომელთა შორის განმსაზღვრელი ადგილი ანალიტიკურ წერას უჭირავს. 

აკადემიური წერისას მთავარი მიზანი მკითხველის დარწმუნებაა. ეს კი 
მოითხოვს სათანადო სტრატეგიების შემუშავებას, რათა ავტორმა ეფექტურად 
გადმოსცეს თავისი მოსაზრებები და გაითვალისწინოს მკითხველის შეხედულებები და 
მოლოდინები. არგუმენტირების უნარი ეხმარება ადამიანს იდეების განვითარებასა და 
ორგანიზებაში, შეხედულებების დამაჯერებლობის შეფასებაში, ლოგიკური 
თანმიმდევრულობის დაცვასა და სათქმელის ნათლად და ეფექტურად წარმოდგენაში _ 
ყველა ეს უნარი ძალიან ღირებულია აკადემიური წერის ნებისმიერი ჟანრისათვის.  

 


