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Zbulimi i tipave të rinjë të rrjedhimit 
(konkludimit)
• Deri në mesin e shek.XX logjika bashkëkohore kujdes më të madh i ka 

kushtuar argumentimit deduktiv, veçmas një në lloji të tij- dëshmisë.

• Duke synuar ka ideali: shkenca të japë dije të vërtetë objektive 
logjicientët ishin të preokupuar me gjetjen e metodave dhe teknikave 
të argumentimit që do ta përjashtojnë ndikimin e subjektit dhe 
pohimet shkencore. 

• Konstruimi i gjuhëve simbolike artificiale njëkuptimshme dhe krijimi i 
sistemeve  aksiomatike, të cilat janë plotësishtë të abstrahuara nga 
përmbajatja duhej të sigurojnë vlefshmëri univerzale të pohimeve 
shkencore . 



Argumentimi në shkencat eksperimentale 

• Argumentimi në shkencat eksperimentale, i cili është veprim shumë i 
rëndësishëm, nuk mund të shëndrohet vetëm në rregullshmëri 
logjike, por patjetër duhet të futen edhe kriter e tjera. 

• Kjo e ka imponuar nevojën për zbulimin dhe studimin e tipave tjerë të 
lidhjeve logjike, varshmërive logjike që egzistojnë ndërmjet pohimeve 
të shkencës dhe të komunikimit të përditshëm, që sërish nga ana 
tjetër kontribojnë për zgjerimin të donemitë kërkimeve logjik me një 
fushë, të cilën ende Aristoteli e konsideronte për pjesë përbërse të 
teoris logjike-tipin dialektik të të argumentuarit. 



Komponentat e argumentimit dialektik

• Qëllimi themelor i orientimit të kërkimeve logjike kah kjo fushë është 
që të zbulohen dhe të formulohen parimet dhe regullat që 
funksionojnë si rrjet themelore racionale e komunikimit, kur janë të 
marra parasysh qëllimet,  besimet dhe qëllimet specifike 
komunikuese të pjesmarësve të tyre. 



Komponenetat esenciale të argumentimit 
dialektik
• Komponenetat esenciale të argumentimit dialektik janë:

a) Ai çdoher paraqet njëfar auditoriumi (dëgjues),

b) Realizohen me mjete të gjuhës natyrore, të folur,

c) Në argumentim niset prej premisave të mundeshme (të gjasës),

d) Mënyra e zhvillimit të argumentimit varet prej oratorit, 

e) Konkluzionet e tij nuk janë doemosdo të vërteta, cdoher janë të 
nënshtruar kunderërshtimit.



Disiplinat e reja logjike 

• Interesi i logjikës bashkëkohore për studimin e këtyre aspekteve të 
gjykimit njerëzr kontribuan për krijimin e disiplinave të reja logjike si:
logjika e drejtsisë, logjika e pyetjeve, logjika e urdhëresave e të tjera .


