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Abstract: 

چې دھغھ پھ واسطھ انسانان د یوې ډلې او  ،سیستم دیژبھ د غ�ٻزو سېمبولونو  ،دي د ژبې د پېژندنې او تعریف پھ اړه داسې ویل شوي      
ت کې یوه یژبھ پھ واقع: دی يژبې پھ اړه داسې ھم ویل شو د .دیوه کلتور د برخھ والو پھ تو�ھ متقابلھ پوھونھ او راپوھونھ سرتھ رسوي

ھر �وک چې پھ . دلتھ �ولنیز پھ دې مانا چې ژبھ پھ �ولنھ کې زده کی�ي .فطري او طبعي ،نھ عضوي ،اکتسابي او ثقافي پدیده ده ،�ولنیزه
اکتسابي پھ دې مانا ده چې پھ �ولنھ کې  .دھمغھ �ولنې ژبھ زده کوي او د ھمغھ �ولنې د و��و پھ ژبھ خبرې کوي ،ې�يھره �ولنھ کې اوس

پھ طبعي تو�ھ موږ  ،ھم ویالی شو کلھ چې موږ پھ �ولنھ کې کوم کسب او کار زده کوو ھمداسې ژبھ ھم زده کوالی شو ېداس .کسب کی�ي
و توان او قوت پھ فطري تو�ھ انسانانو تھ د نطق یا خبرو کول )ج(خدای  ،تھ پاملرنھ وک�و �دلتھ باید یوې باریک ،شوېزده ژبھ نھ ده راتھ 

سان تھ دا هللا تعالی ان يدا خبرې کول فطري د ،ضرور بھ خبرې کوي ،معیوب نھ وي ،یعني ھر انسان چې ھغھ �ونګ نھ وي ،ورک�ی دی
د . ده د یوې ژبې زده ک�ه بلھ موضوع ،غ�ی�ي او نورو مخلوقاتو تھ یې دا توانایي نھ ده ورک�ې چې خبرې وک�يچې و ،توانایي ورک�ې

دلتھ دوې خبرې ضرور دي یو دا چې ژبھ کسبي ده او پھ �ولنھ کې زده کی�ي او بل دا چې خبرې کول او د خبرو  ،�ولنې �خھ زده ک�ه ده
چې یو ډول  ،پوھونھ راپوھونھ یا ژبھ بیا پھ دریو الرو تر سره کی�ي ،یوازې انسان تھ ورک�ی دی دا قوت هللا تعالی ،کولو توان فطري دی
چې یو چاتھ لیکنھ  ه،ډول د يدویم ډول یې پھ لیکن ،چې خلک یو لھ بلھ سره خبرې کوي او پوھونھ راپوھونھ کوي ه،یې پھ غ�یزه تو�ھ د

چې د اشارو او حرکتونو پھ واسطھ انسانان یو لھ بلھ سره  ه،دریم ډول یې اشاروي د ،کی�ي او پھ دې ډول پوھونھ راپوھونھ تر سره کی�ي
  .وھويپ

 سریزه

پھ دې اړه ، خو دا چې د پوھولو  راپوھولو لھ پاره موږ لھ کومو الرو استفاده کوو ،راپوھولو وسیلھ بولو ژبھ پھ �ولیز ډول موږ د پوھولو 
تر ژني خو ددې ېژبھ پ �زموږ ډیری پوھان  او ھمداسې  نور �ول و��ي یوازې  خبري یا �فتاري او لیکن ،بېالبېل نظریات موجود دي

ژبھ نھ ده او ھی�  ،چې اشاروي ژبھ ،داسې ھم اوریدلي دي ما ،�نګ موږ د پوھولو راپوھولو لھ پاره اشاروي او یا غیر کالمي ژبھ ھم لرو
حال دا چې موږ ډیره پوھونھ  ،چې  اشارو او حرکتونو تھ ژبھ نھ ویل کی�ي ،پوھان داسې ھم وایي ،د ژبپوھني بحث نھ ورباندې کی�ي

دای شي ورباندې پوه ېک يچې دھرې ژبې ویونک ،پھ اشارو کې دا �ھ والی ھم شتھ ،اشارو او حرکتونو لھ الرې سرتھ رسووراپوھونھ د 
ژبھ  �ھمداسې پھ لیکن ،کیدای شي پ�تانھ او یا ھغھ کسان چې پ�تو یې زده وي پوه شي کوو دې مانا کھ موږ پھ پ�تو ژبھ خبرېپھ  ،شي
پوھی�ي او لھ لیکنې �خھ مطلب او مفھوم اخیستالی رې  پوي، ک�و یوازې ھغھ کسان چې ھغھ ژبھ یې زده کھ موږ پھ یوه ژبھ لیکنھ و، ھم

ژبھ  اشارويخو  ،ژبې �خھ مفھوم اخیستالی شي �ھغھ نھ لھ غ�یزې ژبې او نھ لھ لیکن ،خو ھغھ کسان چې اړونده ژبھ یې نھ وي زده ،شي
نو کھ کلھ لھ ژبې  ،لھ اشارې او حرکتونو �خھ مفھوم او مطلب اخیستالی شي ،کھ یو �وک د بلې ژبې ویونکی ھم وي ،ی�نې لري�بیا دا 

ما پھ دې مقالھ کې  دا او  ،�خھ بحث کوو یا لھ پوھونې راپوھونې �خھ بحث کوو باید د پوھولو دا درې واړه ډولونھ پھ نظر کې ونیول شي
بحث  ،او ھم دپوھولو راپوھولو لھ پاره کارول کیدای شي، ددې لھ پاره چې اشاروي ژبھ ھم ژبھ ده ،ھدې تھ ورتھ ستونزو د حل پھ موخ

لو الندې مطالعھ پھ دې مقالھ کې تر ډیره دا ھ�ھ ک�ې ده چې اشاروي او غیر کالمي پوھونھ راپوھونھ ھم  د ژبپوھنې تر اصو ،ک�ی دی
 .شي

ژبھ د غ�ٻزو سېمبولونو د خپلې خو�ې سیستم  ،کې یې د ژبې د پېژندنې او تعریف پھ اړه داسې راوړي دي )انسایکلو پې�یا برتانیکا(پھ     
ددې  ،د برخھ والو پھ تو�ھ متقابلھ پوھونھ او راپوھونھ سرتھ رسويد یوې �ولنیزې ډلې او دیوه کلتور  ،ھغھ پھ واسطھ انسانان چې د ،دی

 خھ کې یوازې د وینامفاھمې  پھ بر معنا دا چې د ژبې پھ تعریف کې موږ د  �vocalیز سیستم یا غنو  ،مفاھیم کھ بېل بېل وشنل شي تعریف
د اوږو  ،�اکلي مفھوم د افادې لھ پاره د سر او الس �ورول همې نور سیستمونھ ھم شتھ لکھ د یوېمفاھ د ،تمرکز او زور اچووپر اړخ ډٻر 

ھر یو د یو مشخص او �ان��ي مفھوم لھ پاره پھ  بوچھ نیول او داسې نور چې دا پوزه ،ستر�ک وھل ،د ستر�و کش کول ،پورتھ غورزول
  ) ٨:٣٠٣٢. (�وونھ کې مرستھ کوي

خو د ژبې ھغھ لویھ  ،لھ ژبې �خھ زموږ مطلب یوازې خبرې کول دي .غ�یز سیستم پھ نظر کې نیولی دی موږ پھ ژبھ کې یوازې      
او  لھ ذھن �خھ مو غور�ولې ده ،رسی�ی سلنھ افھام او تفھیم د ھغې لھ الرې سرتھ و ۶٠زموږ د ژوندانھ  ،برخھ چې ل� تر ل�ه کېدای شي
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د پوھولو او راپوھولو وسیلھ ده او پوھول د اشارو او حرکاتو لھ الرې  ژبھ یو لھ بلھ ،ژبې �خھ مو مطلب باید یوازې خبرې کول نھ وي د
پھ قصدي تو�ھ  کھ د ژبې نوم ورک�و نو ژبھ خو مو ،یادوول راپوھول پھ �ھ نامھ نو بیا دا پوھو ،خبرو کولو کېدای شي �ھ تر سره شيتر 

 ،؟ نھ داسې نھ دهشي �ھ او غوره وي آیا ژبھ نھ شو بللی مھ یې تر غ�یزسیستم کېدایېدا بې غ�ه سیستم  چې مفاھ ،یبللیوازې غ�یز سیستم 
مبول او ېس يسیستم �خھ مو مراد دادی چې د ژبنخپلې خو�ې  دخھ تشکیلوي ھمدا رن�ھ ھنې یوه برمھ ده او د ژبپوېمفاھ ھم ھم ژبھ ده

دغھ حیوان د نامھ لھ  د ،حیوان تھ اس وایو د بېل�ې پھ تو�ھ پھ پ�تو کې موږ یو ،اړیکې نھ وي ېمادې تر من�  ھې� راز الزم دھغھ د اصلې
پھ فرانسوي کې شاوال او پھ روسي کې لو�اد  ،ساړپھ ان�رٻزي کې ھ ا،کې �ھوړ پھ ھندي ،پھ عربي کې فرس ،پاره پھ پاړسي کې اسپ

بلکھ صرف یوه نومونھ ده  ،لغتونو �خھ ھې� یو یې د نوموړي حیوان لھ واقعي حالت سره مناسبت نھ لري ولھ دغ .نومونھ �اکل شوي دي
چې د یوه غ� د دا خبره پھ تقلیدي لغتونو کې ، یف تېرويژبپوھان لھ دې اړخھ پھ �ان کوم تکل نھ شتھ اونھ د ولې لھ پاره یې نھ �واب  چې

وایي او پھ فرانسوي کې ورتھ    purrپھ ان�ریزي کې د پیشو خرھاري تھ  .الھم تر یوې اندازې صدق کوي ،تمثیل لھ پاره وضع شوي وي
ronronner    تمثیلوي خو تاسي وین� چې دھغوی پھ شکل پیشو خرھاری  دواړه لغتونھ د پیشو د خرھاري لھ پاره استعمالی�ي او ددا وایي

پھ تو�ھ د کتاب لغت پھ خپلھ کتاب نھ  بېل�ېخو خپلھ شیان نھ دي د  ،سېمبولونھ د شیانو تمثیلوونکي دي .او جوړ�ت کې �ومره توپیر دی
 spoken language(ژبھ  کلھ چې موږ د ژبې لغت پھ خولھ راوړو تر زیاتې اندازې پورې مو مراد د ویلو ،خو د کتاب �ر�ندوی دی ،دی
)  body language(مھ او یا ېخو حرکي ژبھ او بې غ�ه مفاھ ،سره سیده اړیکھ لريچې لھ وینا  ،بیا یو بل سیستم دی وي او لیکلې ژبھ) 

  .بېل یو بل د پوھونې او راپوھونې سیستم دی

مې لھ پاره ېچې د یوې ژبن� �ولنې غ�ي یې د مفاھ ،سیستم دیژبھ د انساني غ�ونو یو رمزي : �اد پوھاند دمحم رحیم الھام لیکياروا      
یي ژبو د ثبتولو او ساتلو لھ پاره �رافیک سیستمونھ اختراع خپلو وینا بیا دږ د ژبې دغھ غ�یز سیستم تھ وینا وایو او انسانانانو مو ،کاروي

لیک  د وینا  اساسي جوړونکي عناصر غ�ونھ دي او د ،وینا  او لیک پھ ماھیت کې دوه بېل سیستمونھ دي .ک�ي دي چې موږ یې لیک بولو
چې احساس یې د غوږونو پھ واسطھ کی�ي او توري بیا داسې بل  ،غ�ونھ داسې فزیکي پدیدې دي ،اساسي جوړونکي عناصر توري دي

  )٣:٧٣( .ډول فزیکي عناصر دي چې احساس یې د ستر�و پھ واسطھ کی�ي

نو حرکات او اشاري ھم یو بل  بېل  ،او غ�ونو د سیستم پھ نامھ ونومول شي د وینا  ،غ�ونھ بېل سیستمبېل سیستم شي او کلھ چې وینا         
کی�ي او اساسي جوړوونکي عناصر یې د انسان د بدن او غ�و حرکتونھ دي د  دا ھم دستر�و پھ وسیلھ احساسچې  ،فزیکې سیستم دی

دا یو  ،ې وایو یا د یو �ھ پھ اړه خپل موافقت �یو نو پھ خولھ وایو بلې یا ھوکېبېل�ې پھ ډول کلھ چې موږ د بلې یا ھوکې پھ وخت کې بل
زموږ  غ�ونو پھ واسطھ مو وړاندې ک� او مقابل لوري د خپلو غوږونو پھ واسطھ حس ک� او) کې  ،ھو( او یا ) لې  ،بھ(غ�یز سیستم شو د 

د تورو یا �رافیمونو ) ې ،ک ،و ،ھـ( او یا د) ې  ،ل ،ب(ې وړاندې ک�و د غ�یز سیستم کھ ولیکو پھ لیکلي ب�ھ یپھ موافقت پوه شو یا ھمدا 
کې موږ یو شان زموږ د موافقت �خھ پوھی�ي یعني پھ دواړو سیستمونو یې د ستر�و پھ واسطھ حس کوي اوپھ ب�ھ یې ولیکو مقابل لوری 

پھ لیکلي ب�ھ وي او کھ پھ غ�یزه ب�ھ وي ھدف او مقصد یو  کھ.او پھ دواړو ډولونو کې بشپ�ه مفاھېمھ رامن� تھ کی�ي مفھوم لی�دوالی شو
یوازې دومره توپیر دی چې یو سیستم د غ� پھ واسطھ وړاندې کی�ي او د غوږونو پھ واسطھ حس کی�ی او بل سیستم د �رافیمونو پھ  ،دی

خو موږ کوالی شو ھمدا مفھوم پھ یوه بلھ طریقھ ھم وړاندې ک�و موږ  ،واسطھ وړاندې کی�ي او د ستر�و پھ واسطھ حس کی�ي او  بس
 د غ�و دا سیستم ھم د انسان ،کوالی شو پھ اسانھ تو�ھ د سر پھ �ورولو سره خپل موافقت و�یو چې دې تھ د یو بل سیستم نوم ورکوو

ی نور مثالونھ ھمداسې ډٻراھېمھ رامن� تھ کی�ي، مف حس کی�ي اودحرکاتو پھ واسطھ وړاندې کی�ي او د مقابل لوري د ستر�و پھ واسطھ 
یم سیستم ٻیم سیستم یې لھ یاده ایستلی دی حال دا چې دا درٻھم لرو چې زموږ ژبپوھانو یوازې د دوه سیستمونو لھ الرې �وودلي دي خو در

وال د ژبې یو ډٻر  خوندور تعریف داکتر رازق پال .اخیستلی شيدف ھم مفھوم لی�دوي او مقابل لوری ترې پھ �ھ تو�ھ خپل مقصد او ھ
ودې او تکامل یې بشر د انسانیت تکاملي پ�او چې  ،ھغھ داسې چې ژبھ د پوھېدنې او راپوھونې ھغھ صوتي سېمبولیکھ وسیلھ ده ،ک�ی دی

  ) ١: ١(.تھ او دلیک ایجاد یې انسان د مدنیت تکاملي پ�او تھ رسولی دی

 ،�کھ د انسان او نورو حیوانانو توپیر یوازې پھ ژبھ شوی دی ،تر �ولو مھمھ دهساني ژوند کې شوی دي چې ژبھ پھ انداسې ھم ویل         
  ) ٧:١١( .وي او ورتھ ناطق یا خبري کوونکی حیوان ویل کی�يېلھمدا ژبھ ده چې انسان لھ حیواناتو �خھ ب

ھمدا ن�ې د بې  ،زموږ ذھن تھ توري او �رافیمونھ او نورې ن�ې را�ي ،پھ دې تعریف کې کلھ چې د سېمبول کلیمھ کارول کی�ي       
پھ  بېل�ېھم ورتھ ویالی شو د )  body language( غ�ې مفاھمې لھ پاره استعمالی�ي پھ حرکاتو او ن�و موږ بې غ�ه مفاھمھ کوو چې 

   .تو�ھ د یوې ن�ې پھ واسطھ یو مفھوم لی�دوو ه�پھ اصل کې پھ بې غ ،اشاره کوو Vکھ چېرې  موږ د السونو د�وتو پھ واسطھ د  ،تو�ھ
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فطري او  ،نھ عضوي ،اکتسابي او ثقافي پدیده ده ،ت کې یوه �ولنیزهیژبھ پھ واقع :د ژبې پھ اړه وایي یپوھاند دمحم صابر خوٻشک             
دماشوم پھ : �ولنیزه پدیده ده یو مثال راوړو ددغې موضوع د �ھ رو�انتیا لھ پاره چې ژبھ یوه طبعي او فطري پدیده نھ ده بلکھ یوه .طبعي

 ،ت  دی ھرومرو ماشوم پھ  الره تګ زده کوي بې لھ دې چې ماشوم تھ �وک تګ ور زده ک�ي ماشوم تګ کويیالره تګ یو طبعي واقع
د الرې تګ پھ عملیھ کې  ،ھغھ بھ خدای شل او معیوب پیدا ک�ی وي نور �ول پھ طبعي تو�ھ تګ کوي یوازې ھغھ �وک چې شل وي

ثقافت کوم نقش نھ لري �کھ د ماشوم پھ وجود کې �ینې �ان��ي عناصر او عوامل پھ انفرادي تو�ھ  ،انساني �ولنیز عادتونھ او دودونھ 
وجود لري چې د بیولوژي د علم لھ نظره د حیاتي توارث پھ نامھ یادی�ي د ھمدغھ عواملو لھ املھ د ماشوم پھ بدن کې یوه سلسلھ عصبي او 

کھ �ھ ھم دوینا اوخبرو کولو استعداد پھ  ،دو استعداد پیدا ک�يېماشوم د �ر� یتونھ صورت نیسي او ددې سبب �ر�ي چې لعضلي فعا
  .کې جبلي دی ولې دغھ استعداد پھ فطري اوطبیعي تو�ھ وده نھ کوي انساني و��و

کھ چېرې یو  البتھ دخبرو کولو استعداد پھ شرایطو پورې اړه لري چې یوازې اویوازې دانساني �ولنې پھ واسطھ رامن�تھ کېدای شي        
نوي  ھمدارن�ھ کھ چېرې یو. �ولنې �خھ بھر امکان نھ لريد خبرو کولو زده ک�ه  پھ الره تګ زده کوي خو د انسان د�ولنې �خھ لرې ک�و

 .خلکو پھ شان تګ کوي خو خبرې کول یې توپیرلري خپل زی�ن�ای د خپل زی�ن�ای �خھ یو پردي زی�ن�ای تھ یوسو د یدلی ماشوم دزی�
ن�و د مجموعې پھ تو�ھ یوازې انسان پھ  ماغھ خلکو ژبھ زده کوي چې دی ورسره ژوند کوي نو پھ پای کې ویالی شو چې ژبھ دیعني دھ

احساسات او خیالونھ خپل ھم�ېلو تھ �ر�ندوي او پھ دې تو�ھ د پوھولو او  ،خپلھ �ولنھ کې زده کوي چې د ھغوی پھ مرستھ خپل فکرونھ
مې ھر ډول وسیلھ او اړیکې ژبھ ��ل کی�ي کھ دغھ اړیکې پھ اشاروي تو�ھ وي او ېخوٻشکی زیاتوي د مفاھراپوھولو وسیلھ �ر�ي �اغلی 

  )٢:٢( .مھ کھ پھ ھره الره وي ژبھ بلل کی�يېکھ  د ن�و پھ تو�ھ وي او کھ پھ ھره بلھ الره وي یوازې مفاھ

بې غ�ه  شوې ده نود اشارو او ن�و یادونھ پھ واضح ډول  ،لل کی�يشوي پھ ھر الره چې افھام او تفھیم وشي ژبھ ب یدلتھ پھ ډا�ھ ویال    
خبره چې ژبپونھ  ھم ژبھ ده او باید د ژبپوھنې تر عنوان الندې بحث پرې وشي دلتھ دا)   Body language(ژبھ   مھ یا د بدن دغ�و ېمفاھ

حرکتونھ او نور تر  ،اشارې ،لکھ ن�ېبنھ یوازې غ�ونھ  نھ ھیوازې او یوازې لھ غ�ونو سره سر او کار لري پھ کلکھ غندل شوې ژبپو
  .�ې�نې الندې نیسي

پوھاند مجاور احمد زیار وایي ژبھ پھ خاص مفھوم سره د یو ل� اختیاري وییزو او اوریزو سېمبولونو یا عالمو یوه مجموعھ ده چې ھر      
د انساني چاپېریال او مھال �یزونھ او د پوھولو یوه الھ او وسیلھ  دا ان�ورونھ ،یو سېمبول یې زموږ  د یو ذھني ان�ور نماینده �ي کوي

   )۴:٢۶( .�ر�ي

اوریزو سېمبولونو او ن�و یو داسې کسبي او اتفاقي سیستم دی چې د یوې ژبې و��ي یې  یو لھ  بلھ د او  پھ بلھ وینا ژبھ د غ�یزو     
ژبھ �ان تھ نظام او مشخص  هدلتھ لھ سیستم �خھ مطلب دادی چې ھر .اورويپوھولو او راپوھلو لھ پاره پھ ژبھ راوړي  او یو بل تھ یې 

 ،لوز ،عھد ،رن�ھ پھ پ�تو پ�تو سیند کې د ژبې پھ اړه داسې راغلي دي  ژبھ یعني قوللھ نورو ژبو سره توپیر کوي ھمداچې لري  قواعد
  ) ۶:۵۴٧( .تکلم او نطق ،وینا ،کالم

کې  کلک سیمونھ غ�ولي  ژبې د انسانانو پھ پیدای�ت  ،ي ژبھ یو �ان��ی بشري استعداد دیي ویلي دد امریکې وتلی ژبپوه م چامسک        
  ) ۵:٩( .دي او ژبې د خپلو اجرآتو لھ پاره مخکې لھ مخکې �اکل شوي �رامري قواعد لري

الماني مشھور فیلسوف  ،دی خھ تقلیدوایي ژبھ د لوم�ي �ل لھ پاره د طبعیت د غ�ونو � د ژبې پھ اړه پھ یوه نظریھ کې راغلي چې        
د ساعت �ک  ،د سپي غپ غپ ،دلي دي د بیل�ې پھ تو�ھ د پشی میو میوٻژبې غ�ونھ د طبعیت دغ�ونو �خھ زږ د ویلي دي چې) ھردر(

او جنوبي افریقا د خلکو پھ  ،سور پوستانو ،لي دي پھ ډیرو چینایيپھ نامھ وی )بو آس آدر(د یادوالی شو یو بل عالم  �ک او د اوبو شرشر
، تھ راغلي دي ډیری یې د طبعیت لھ غ�ونو �خھ پھ تقلیدي تو�ھ تر اوسھ پورې رواج لريکوم نوي لغتونھ جوړ شوي او من� ژبو کې  چې

د بېل�ې پھ تو�ھ کلھ  .اړه بلھ نظریھ د ژبو ندایي نظریھ دهنظریھ کلھ کلھ منل شوې ده او ډیرو ورتھ د انتقاد پھ ستر�ھ کتلي دي د ژبې پھ  دا
نھ شو  موږ ھم باور ورباندې ،دا نظریھ ھم د تقلیدي غ�ونو د نظریي پھ تو�ھ غندل شوې دهاخ  او نور  ،آو ،اوه ،اوه ،اخ اخ: چې وایو

دق نھ د ژبې پھ اړه پھ �ولیزه تو�ھ ص ،نظریھ ھ چې دالجان دیوي پھ دې عقیده لر .او اصل دا غ�ونھ دي أکوالی چې ووایو د ژبې منش
ې لھ دې غ�ونو جان دیوي دا نھ دي ویلي چ ،تھ کیدو پھ اړه کیدای شي ور�خھ ��ھ واخیستل شيخو د غ�ونو د پیدای�ت او رامن� ،کوي

  .تھ راغلې ده او �ن�ھ یې  مفھوم او مانا پیدا ک�ې ده�خھ ژبھ �ن�ھ من�

ھ اتو او سکناتو �خھ من�  تھ راغلې او ورو ورو حرکتونو خپل �ای غ�ونو تداسې ده چې وایي ژبھ د حرک نظریھ ٻیمھد ژبې پھ اړه در   
طریقھ حرکات وو چې وروستھ یې �ای الفاظو  ھ چې  د پوھولو او راپوھلو لوم�ن�سې عقیده لرلپھ نوم یو عالم دا) پیاژه( پرې ای�ی دی د

یوه بلھ مھمھ خبره ھم ک�ې  )اژهپی(کوالی شو تر �ولو غوره او �ھ پوھونھ او راپوھونھ وک�و ده ویلي دي د حرکاتو پھ واسطھ  .نیولی دی
استفاده کی�ي چې  ترې ل�هاو د پوھولو راپوھولو وسیلھ وه خو ددې پھ خاطر اوس  وه موجوده �ولو ژبو پخواده ویلي د حرکاتو ژبھ تر ده، 

س پھ حرکاتو یې �وک نھ شوی پوھوالی او یا بھ کلھ چې تیاره وه او یاه ھم کلھ بھ چې وو السونھ بھ یې بند وو نو د ال بوختکلھ بھ �وک 
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 ،د خلکو ترمن�  فاصلھ زیاتھ وه نو پوھونھ او راپوھونھ ستونزمنھ وه لھ ھمدې املھ د حرکاتو ژبھ کمرن�ھ شوه او ډیره ساحھ یې الفاظو
راغلھ تر �و خلک پھ ھر وخت کې پھ ر�ا کې او پھ تیاره کې یو بل سره وپوھولی غ�یزه ژبھ من�  تھ و تورو او�رافیمونو تھ پری�وده ا 

  .لو لھ پاره ترې ��ھ اخیستل کی�يژبھ ده او د پوھولو راپوھو ،شي خو ددې �ولو سره سره بیا ھم د حرکاتو او اشارو ژبھ

  پایلھ

کھ �  د پوھولو او راپوھولو لھ پاره کارول کی�ي ژبھ بلل کی�ي د پورتھ �ې�نو �خھ دا نتیجھ اخلو چې ھر ھغھ �ھ چې د انسانانو ترمن     
پھ �ولیزه تو�ھ داسې ھم ویال ی شو چې ژبھ یعني پوھول راپوھول او  ،پھ لیکني ډول وي کھ پھ �فتاري ډول وي او کھ پھ اشاروي تو�ھ وي

مھ پھ درې ډولھ ېپایلي پھ تو�ھ داسې ھم ویال شو چې مفاھمھ کھ پھ ھر ه الره وشوه  ژبھ بلل کی�ي د ېخو دا مفاھ .مھېد و��و تر من� مفاھ
ترسره کی�ي پھ غ�یزه تو�ھ چې و��ي یولھ بلھ سره ��ی�ي او پھ غ�یزو غ�و غ�ونھ تولیدوي او د غوږنو پھ واسطھ حس کی�ي دویم 

باسواده و��و لھ الرې د ستر�و پھ  او دیا د تورو پھ واسطھ  تر سره کی�ي مھ ده چې د غ�ونو د سمبولونو ېډول د مفاھمې لیکني مفاھ
د بدن د غ�و پھ واسطھ یا پوھونھ راپوھونھ ده چې د  مفاھېمھواسطھ حس کی�ي او پوھونھ راپوھونھ کوي دریم ډول د مفاھمې اشاروي 

  .دهراپوھونھ  نھ اوویا پوھ تر سره کی�ي او د مخاطب لھ لوري د ستر�و پھ واسطھ حس کی�ي او ھمدا ژبھاشارو او حرکتونو لھ الرې 
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Summary:  
 

It is said about language definition and introduction that language is the symbolic sounds system, via this humans carrying out mutual 
understanding as a group and culture participants.  
   It is also said about a language that it is in reality a social, acquired and cultural phenomenon nor organic and natural. 

Here by societal means that language is learning from community. Everyone who lives in society learns that society language, and also 
talking on that community’s people language. 

Acquire means that it is obtaining in society, and also say like this, whenever we are acquiring work the same like this we can learn a 
language too. We did not naturally learn a language. Here we should be very careful to a significant point or thinness that almighty Allah has 
naturally given speaking power and ability only to a human being. Every human must have the ability to talk if he would not be a dumb or 
crippled. 

The talking ability is naturally and all mighty Allah only given this ability to a human to talk and did not give the ability to other 
creatures. Learning a language is another issue, that it learns from society and here are two significant points.  
          First is, that language is acquiring it is learning from community. Another is talking ability, and all mighty Allah has given naturally this 
strength and ability only to human being.           
Communication carrying out on three ways.   
First is spoken: That people having conversation among each other. Second is written: That people write a text to someone. Third are gestures:  
People comprehending each other via gestures. 
 


