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ظ جهبُقاتها   اللطانُاث القكاةُت وجدَر

  في اإلاملنت العزبُت الطعودًت

)*(د. فهد مطعد اللهُبيأ. 
 

شظامعت   اإلالو عبد العٍش

 إلالخـا

َْظا الٟٕغ مً  Forensic Linguistics اػصَغث اللؿاهُاث ال٣ًاثُت ٦ْىضا،  ُاهُا  ْبٍغ ٩ا  في الض٫ْ اإلاخ٣ضمت مشل ؤمٍغ

ُ ْٖغى اللؿاهُاث الخُب٣ُُت ٌٗجى بخْٓ ٓاب،  ٖٓت مشل ؤؾالُب الاؾخج ٓهُت اإلاخى ٍٓت في اإلاُاصًً ال٣اه ت اللٛ ٠ اإلاٗٞغ

ْحؿعى َظٍ الضعاؾت بلى  ْالخٗٝغ ٖلى مغج٨بحها.  ٧ْل ما لّ ٖال٢ت ب٨ك٠ الجغاثم  ت،  ألاصلت، ْقِاصاث عظا٫ الكَغ

ٖٓت في بَاع الؿعي الكامل بُان ؤَمُت جُب٣ُاث َظا الخ٣ل اللؿاوي البُجي الىاشخئ، ْؾبل ؤلاٞاصة مً جُب٣ُاجّ ا إلاخى

ٓعاث في  ٓع٢ت بلى ؤن ٧ل َظٍ الخُ ْجيخهي ال ْاؾدشماع جُب٣ُاتها لخىمُت اللٛت الٗغبُت.  بلى ؤلاٞاصة مً اػصَاع اللؿاهُاث 

ْؤن املخخهحن في  ٓن مٗا لخد٤ُ٣ الٗضالت  ٍٓ ْاللٛ ٓن  ٢ٓذ لُٗمل املخ٣٣ مُضان اللؿاهُاث ال٣ًاثُت ؤزبدذ ؤهّ خان ال

ْال ٓاثضٍ في الض٫ْ التي جبيخّ مىظ مُل٘ الشماهُيُاث مً ال٣غن اإلااضخي.ال٣ّٟ  ٓن بّ بٗض ؤن زبدذ ٞ ٓن ًغخب  ٣اه

 

 اللطانُاث القكاةُت، الحقل اللطاني، الفقه، القانون  الهلماث اإلافخاخُت: 
 

 

  

                                                                          
ؼ، اإلال٪ ظامٗت ، الٗغبُت اللؿاهُاث ؤؾخاط اللُِبي، مؿٗض ِٞض. ص. ؤ  (*) ٓعاٍ لُضػ، ظامٗت ماظؿخحر ٖبضالٍٗؼ  مً ٖضصا ؤهجؼ صعم، ظامٗت ص٦خ

ْالخٍٗغبالا  ْاللؿاهُاث الٗغبي اللٛٓي  الترار في البدٓر ْالترظمت  ْلُاث  ْالخضا ْلؿاهُاث الىو   .ظخماُٖت 
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 Forensic Linguistics: Teaching its Applications  

in Saudi Arabia 

Prof. Fahad M. Alliheibi
)*(

 

King Abdulaziz University 

 

Abstract 

Forensic Linguistics has flourished in advanced countries such as the USA, United Kingdom and Canada. This 

branch of applied Linguistics is concerned with the application of linguistic knowledge on various legal domains 

such as interrogation methods, presentation of evidence, police testimonies and anything related to crime 

detection and identification of the perpetrators. The purpose of this study is to illustrate the importance of the 

applications of this developed intra-linguistic field and the means through which we benefit of its various 

applications in the framework of a comprehensive attempt to benefit of the prospered linguistics and to make 

use of its application for the development of Arabic language. This research article concludes that all these 

developments in the domain of forensic linguistics prove that it is time for the interrogators and linguists to 

work together to achieve justice since the specialists in jurisprudence and law welcome this view especially after 

it has shown fruitful results in the countries that have adopted it since the eighties of the last century. 

 

Keywords: Forensic Linguistics, Arabic, jurisprudence, law, applied linguistics, intra-linguistics 
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 مقدمت

ْججضع مخابٗخّاللؿاهُاث ال٣ًاثُت هي ٕٞغ م ْٕ اللؿاهُاث الخُب٣ُُت الظي اػصَغ في الٛغب  َْٓ خ٣ل (1)ً ٞغ  .

ٓز٣ت التي حٗض ظؼًءا مً ٢ًُت  ٢ٓت اإلا ْاإلاىُ ٓبت  ٍٓت اإلا٨خ ْالبُاهاث اللٛ ٍٓت  ٓم ٖلى صعاؾت اإلااصة اللٛ ٖلمي بُجي ٣ً

مت ؤًا ٧اهذ َبُٗ يت ٖلى املخ٨مت، الؾُما جل٪ التي حٗغى في ؾُا١ خضْر الجٍغ ْمغاخل البذ ٞحها، بهضٝ مْٗغ تها، 

اث  ٕٓ اللؿاهُاث ال٣ًاثُت، في بضاًت ألامغ، في الاؾخٗاهت بىٍٓغ ٢ْض اهدهغ مٓي ٍٓت اإلاتهم ٞغًصا ؤْ ظماٖت.  جدضًض َ

ٍٓت الجاوي ؤْ  ٍٓت لل٨ك٠ ًٖ الخ٣ُ٣ت بخدضًض َ ْالبُاهاث اللٛ ْج٣ىُاجّ في مٗالجت اإلاُُٗاث  الخدلُل اللؿاوي 

ٓن. لًمان خ١ٓ٣ اإلاخ٣ايحن ٓع  التي ٨ًٟلِا لِم ال٣اه ٍٓت زم جُ ٧ْان َظا الخ٣ل ال ًسغط ًٖ مٗالجت البُاهاث اللٛ

٠ُ اإلاىهج اللؿاوي الهاعم في  ْجْٓ ٓن،  ْال٣اه لِكمل ٧ل ما مً قإهّ ؤلاٞاصة مً جُب٣ُاث ٖلم اللؿاهُاث في ال٣ًاء 

ْالٗباعاث ال جسغط مً  ت؛ ٞاللؿاوي ًٟترى ؤن ال٩لماث  ْاملخ٤٣ ْنّٟ اللٛت البكٍغ ٓاثُت،  ٓعة ٖك ٞم ٢اثلِا به

ا ًُ ٓاث  .(2)ًٟترى ؤن الغنام ال ًسغط لُهِب الطخُت ٖك

ْجىُل٤ مً  ْإلى مً ًيؿب َظا الىو؟  ْحٗجى اللؿاهُاث ال٣ًاثُت باإلظابت ًٖ ؾاالحن َما: ماطا ٌٗجي هو ما؟ 

ْجغ٦ُب الجمل ْألاؾلٓب ٍٓتْاعج٩اب ألازُاء الل ؤن ل٩ل ٞغص بهمخّ الخانت في الى٤ُ  ْؤن َظٍ البهمت ال (3)ٛ  ،

ْٚالًبا ما ٣ًهض بالىو َىا جل٪ الىهٓم ال٣ًاثُت التي  ٓبت.  ٢ٓت ؤم م٨خ ٓاء ؤ٧اهذ مىُ ًم٨ً ؤن جسخٟي في لٛخّ ؾ

ْؤٖغاٝ الخُاب الظي ًيخمي بلُّ طل٪ الىو في ؾُا١ جدلُل الخُاب   ألصلت جدلُل الخُاب 
ً
٣ْٞا ًخم ٞدهِا 

ٓن  ٍٓ ٓن اللٛت  ال٣ًاجي الظي ٌؿخٗحن ُّٞ اللٛ ٍٓت ؤزٔغ مشل ٖلم مخ م في مجاالث لٛ  Corpusبما جٓنل بلُّ ػمالَئ

Linguistics  ٓبُت ٣ت ؤؾل ٓن بخدلُل الىو ال٣ًاجي بٍُغ ٓم الباخش ْٖلم اللٛت الىٟسخي؛ خُض ٣ً ْالىمِ اللٛٓي 

ٍٓت اإلا ٍٓت اإلامحزة لِ ْاؾخ٨كاٝ ألاؾالُب اللٛ ْوؿبخّ بلى مالّٟ  خ٩لم ؤْ ال٩اجب؛ بخهاثُت لخدضًض زهاثو ال٨الم 

ٓبُت للىا٤َ ؤْ  ْالبهمت ألاؾل ٍٓت  اح اللٛٓي الظي ًدضص البهمت اللٛ ً ب٨ٟغة الاهٍؼ ٓن َىا مخإزٍغ ٓن الباخش خُض ٩ً

                                                                          
ٓع٢ت ا  (0) ل ل٩ل مً ٢ضم بلي ًض اإلاؿاٖضة إلهجاػ َظٍ ال ا ؤج٣ضم بالك٨غ الجٍؼ

ً
ؼ التي مىدخجي جٟٚغ ْؤزو بالك٨غ ظامٗت اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ لٗلمُت. 

ا للٗام ألا٧اصًمي  ًُ ٍْمخض 1107/1108ٖلم ُاهُت الظي اؾخًاٞجي َُلت ٖام ؤ٧اصًمي ٧امل،  ْؤق٨غ ٦ظل٪ ٢ؿم الترظمت بجامٗت لِؿتر البًر  .

ٓع مهُٟى ٚلٟان الظي عاظ٘ َظا ا ْؤزو مجهم ألاؾخاط الض٦خ ْا٢ترح بياٞاث ٢ُمت جىم ًٖ زبرجّ اللؿاهُت، الك٨غ بلى ػمالجي  لبدض ْشجّٗ 

ْا اَخماًما بالخ٣ل.  ٦ما ؤق٨غ َالبي في الضاعؾاث الٗلُا الظًً ؤبض

(2)  Leonard, R. et. al (2017) "Forensic Linguistics: Applying the Science of Linguistics to Issues of the Law", Hofstra Law Review: Vol. 

45: Issue. 3: 881-897. 

(3)  Ghasemi, M. & Ariani et al. (2014) Procedia - Social and Behavioral Sciences 158 (2014) 222 – 225. 
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 .(1)الكاجب لهذا الىص مىطىع الخحليل

ولخىطيح دور اللطاهياث اللظائيت ًمكً حػبيهها بميدان الطب الجىائي حيث ٌطخعين اللظاة ورحال اللاهىن 

طباء للىصىل إلى أحكام عادلت، حتى جطىر حلل علمي مهم أطلم عليه الطب الجىائي. وعلى هذا املىىال، ًفيد بال 

كظاة املحاكم واملحللىن اللاهىهيىن والجىائيىن مً اللطاهياث وفزوعها مثل: علم ألاصىاث، وعلم الداللت، وجحليل 

زي العصي(2)الخطاب، وداللت ألالفاظ، وجلىياث الكخابت مي أن مجاالث اللطاهياث اللظائيت أو ما ٌطميها .ٍو

ت، وعالكاث اللغت باللاهىن وألامً  - اللطاهياث الجىائيت جدىاول مجاالث اللغت واللظاء، واللغت والحلىق الفكٍز

ت مثل  مت وإلارهاب والدػدد والخطزف الدًني، كما ًبحث هذا الفزع مً اللطاهياث في الجزائم اللغٍى الطيبراوي والجٍز

طب والػخم واللذف والزغىة والدػهير والظغط اللغىي والحىث باليمين والخحزع والتهدًد، وهي مجاالث جىعف ال

ىن حميعهم؛ (3)مىهجياث البحث اللغىي في الحياة اللظائيت . وكد ٌػار إلى طزورة أن ًدرص هذا الحلل العلمي اللغٍى

ت ومعاهيها والضيما املػخغلىن باللاهىن واللظاء؛ فاللظاء ال ًحلم ال عدل دون الىغز في الدعاوي ودكتها اللغٍى

ا 
َ
ه
َ
َما أ م صلى هللا عليه ضلم: "ِإهَّ الكامىت التي ًؤدي فهمها الصحيح إلى ججىب اللبظ؛ واضخلهاًما للىل الزضىل الكٍز

ِخِه  ًَ بُحجَّ َح
ْ
ل
َ
ىَن أ

ُ
ك ًَ ْن 

َ
ْم أ

ُ
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َ
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َ
َخِصُمىَن ِإل

ْ
خ

َ
ْم ج

ُ
ك ٌز، َوِإهَّ

َ
َظْيُذ  بػ

َ
ًْ ك َم

َ
ْضَمُع، ف

َ
ُه ِبىْحِى َما أ

َ
ي ل ض ِ

ْ
ك
َ
ًْ َبْعٍع؛ فأ ِم

اِر" ًَ الىَّ  ِم
ً
َعت

ْ
ُه ِكط

َ
ُع ل

َ
ط

ْ
ك
َ
َما أ ِئهَّ

َ
ِخيِه ف

َ
ُه بَحّمِ أ

َ
 .(4)ل

ت معيىت فلً ًكىن لهم الفهم هفطه؛ فعىدما  واملعزوف أهه عىدما ٌطخمع عدد كبير مً الىاص إلى هصىص لغٍى

ٍىن إلى حسجيالث غير واضحت؛ ًبرس دور اللغىي املخمكً الذي ًخعدي فهمه ألاصىاث ٌطخمع املحللىن واللغى 

خعداه إلى فهم ما وراء الكلماث وله خبرة كافيت بلهجاث املىطلت ولغت  املىطىكت إلى فهم ضياكاث املفزداث والتراكيب ٍو

                                                                          
. جزحمت دمحم هاصز الحلباوي. مطبعت حامعت امللك ضعىد، مقدمة في اللغة والجريمة والقاهىن  علم اللغة القضائي:( ٨٠٠٢أولطىن، حىن. )  (4)

 .٨٠ص  ٍاض.الز 

(2)  Ramezani, F. et al. (2016) Pertanika Journal of Social Sciences & Huminites. 24 (1): 375 – 384, Coulthard Malcom Alison 

Johnson and David Wright (2017), Introduction to Forensic linguistics, Language in Evidence, New York, Routledge. P. 30. 

ش الدولي 4٢. ضلطلت دراضاث اللساهيات الجىائية: جعريفها، ومجاالتها، وثطبيقاتها(. ٨٠٨٠العصيمي، صالح. ) ( 3) . مزكش امللك عبد هللا بً عبد العٍش

اض. ص ص   .15-1٨لخدمت اللغت العزبيت. الٍز

الم اللغة الجىائي: قراءة في ثالث قضايا في ثحقيق وسبة طبيعة عمل ع(. ٨٠46عبد الاله، عىتر. )(. واهغز، 4643( ومطلم )9696البخاري )  (1)

. عمز، عبد 43٨٨ـ  434٠: ص ص 6، ع 4. املجلت العزبيت لعلىم ألادلت الجىائيت والطب الػزعي. حامعت هاًف العزبيت للعلىم ألامىيت. مجلد الىص

ب. مجلد . املجلت العزبيعلم اللغة الجىائي: وشأثه وثطىره وثطبيقاثه(. ٨٠٠6املجيد. ) دج، بزاًان. 15، ع ٨3ت للدراضاث ألامىيت والخدٍر . بالتًر

اض. حيبىهش، حىن. )ثحليل الخطاب(. ٨٠4٢) اللغة والقاهىن: املرجع في (. ٨٠49. جزحمت عبد الزحمً الفهد. دار حامعت امللك ضعىد لليػز. الٍز

اض.. جزحمت ماحد الحمد وحطين العبيداث. دار حامعت املاللغىيات الحطبيقية  لك ضعىد لليػز. الٍز
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 ْ ت،  ْازخالٝ لٛاث الٟئاث الٗمٍغ ٖٓت،  ٍٓت اإلاخى ْالجماٖاث اللٛ ْاؾٗت بالخلُٟاث الش٣اُٞت ؤصخاب الِخٝغ  زبرة 

٣ت ألاٞغاص في ازخُاع ؤلٟاِْم.  ٍغ َْ 

  ٠ُ ْجْٓ ٓجُت، ْحجم ال٩لماث،  ٓن في خ٣ل اللؿاهُاث ال٣ًاثُت ؤَمُت ٦بحرة للم٣اَ٘ اله ٌُٗي املخلل

ُٖٓت  ْه ٓاعت، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ٌؿخُُ٘ اللٛٓي جدلُل الىهٓم مً زال٫ وٛمت الهٓث  ْاث؛ ٟٞي م٩اإلااث الُ ألاص

ْن  َْٗخمض ٣ت جإلُِٟا.  ٍغ ٍٓلت َْ ْالُ ٠ُ الجمل ال٣هحرة  ْجْٓ ْٖالماث الترصص،  ْؤؾلٓب ؤلالخاح،  ْالجمل،  اإلاٟغصاث 

٣ت مخٟغصة في اؾخسضام اللٛت؛ ٞةطا جدضر ؤْ  ْن ٖلى ؤن ل٩ل ٞغص ٍَغ ٍْا٦ض ْالجمل  ٖلى ؤلاخهاءاث الض٣ُ٢ت لل٩لماث 

ٍْم ٍٓخّ  ٍٓت ٦خب ٞةهّ ًً٘ بهمخّ الخانت التي جض٫ ٖلى َ ٍٓت ل٩ل ٞغص مً ؤٞغاص الجماٖت اللٛ ٨ً بىاء بهمت لٛ

٢ْض ٌٗخمض اللؿاوي ال٣ًاجي  ٓمُت.  ْوكاَاجّ الُ ٓبت بسِ الُض  Forensic Linguistمبيُت ٖلى خُاجّ  ٖلى اليسخ اإلا٨خ

ٓزاث ٓن. ؤما ال ٓبت ٖلى بمالء ممحز ٌكحر بلى اإلاٗاوي الٛامًت التي ًبدض ٖجها املخ٣٣ ْز٣ُت م٨خ ٤ اإلاغثُت ٣ٞض جدخٓي 

٣ت مخٟغصة. ا ؤْ ب٩اًء بٍُغ
ً
بت ؤْ ج٨غاًعا الًٞخا ؤْ ضخ٩ ٖٓت ٣ٞض جخًمً لهجت ٍٚغ  ْاإلاؿم

ٍٓت ٢اثل الىو ؤْ  ْاع مخٗضصة في الخد٤٣ مً َ ٖٓت ؤن اللٛٓي ٌؿخُُ٘ ال٣ُام بإص ٢ْض ؤزبدذ ؤخضار مخى

ؤزٔغ ٚحر مهُلر اللؿاهُاث ؛ مما ؤصٔ بلى اػصَاع َظا الخ٣ل الٗلمي الظي ٢ض جُل٤ ٖلُّ مهُلخاث (1)٧اجبّ

ٓهُت، اللؿاهُاث الجىاثُت، لؿاهُاث  ال٣ًاثُت، مجها، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ: لؿاهُاث املخ٨مت، اللؿاهُاث ال٣اه

 .(2)ال٣ًاة

ْالخُاة   ا في الخُاة الٗامت  َْع ْص ْؤَمُتها،  ٢ٓٝٓ ٖلى ماَُت اللؿاهُاث ال٣ًاثُت،  ْجإحي َظٍ الضعاؾت في بَاع ال

ٓٙ مك٩لت البدض ُٞما ًإحي:ال٣ًاث ْبىاء ٖلُّ؛ ًم٨ً ن ْالخُب٣ُُت.  ْٖال٢تها باللؿاهُاث الٗامت  ٓهُت،  ْال٣اه  ُت 

ٖٓت في بَاع الؿعي الكامل بلى   ْما ؾبل ؤلاٞاصة مً جُب٣ُاجّ اإلاخى ما جُب٣ُاث َظا الخ٣ل اللؿاوي البُجي الىاشخئ؟ 

ْاؾدشماع جُب٣ُاتها لخىمُ ٓم اللٛت الٗغبُت؟ؤلاٞاصة مً اػصَاع اللؿاهُاث   ت ٖل

ُت الخالُت:  ٍْىبش٤ مً َظا الؿاا٫ ألاؾئلت الٟٖغ

ْالخُب٤ُ؟   ما ْي٘ اللؿاهُاث ال٣ًاثُت بحن الخىٓحر 

                                                                          
(1)  Butter, R. (2009). The forensic linguist„s professional credentials. International Journal of Speech, Language and the Law. vol. 

16.2: 237-252.  

(2)  Ramezani, F. et al. (2016) Pertanika Journal of Social Sciences & Huminites. 24 (1): 375 – 384. 
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؟  ٓم اللٛت ألازٔغ ْاؾخٟاصتها مً ٖل ْاؾخ٣اللُتها  ْما مضٔ جضازلِا   ما م٩اهت اللؿاهُاث ال٣ًاثُت؟ 

ْماهي جُ  ْمجاالتها؟ما الظي ؤصٔ بلى وكإة اللؿاهُاث ال٣ًاثُت؟   ب٣ُاتها 

ْاللؿاهُاث الٗغبُت؟  ٓم اللٛت  ا في ٖل ْما جإزحَر  ٠ُ٦ بضؤث اللؿاهُاث ال٣ًاثُت في الٗالم الٗغبي؟ 

ْج٠٣ ٖلى ؤبغػ  ْؤؾباب وكإتها ٖلى مؿخٔٓ الٗالم  ْتهضٝ الضعاؾت بلى بُان ؤَمُت اللؿاهُاث ال٣ًاثُت 

ٓلِا في اإلامل٨ت الٗغ  ْمضٔ ٢ب ْآلُاث جُٟٗلِا  ٓصًت.جُب٣ُاتها   بُت الؿٗ

ٓا٢٘  ا مً جدضًض ال
ً
ذي الخدلُلي بالخٗٝغ ٖلى اإلاؿبباث التي جغجبِ باألخضار اهُال٢ ْاجب٘ الباخض اإلاىهج الخاٍع

ْجدلُلِا ْمغاظٗت ألاصبُاث طاث الهلت   .ْظم٘ الخ٣اث٤ 

 اللطانُاث بحن الخنًحر والخهبُق

ىٓغ  ًُ ٍٓت الٗغبُت، الخضًشت ؤن  ٓٔ ظغث الٗاصة في، الش٣اٞت اللٛ ْص اإلاؿخ ْػ خض بلى اللؿاهُاث ٖلى ؤجها ال جخجا

ٓا٢٘، مً  ْمغجبُت بال ٍٓت ملمٓؾت  ٓاَغ لٛ خباع يمً اَخماماجّ مٗالجت ٢ًاًا ْْ الىٓغي الظي ال ًإزظ بٗحن الٖا

ْجججي بها زماع ٞغيُاتها  ْج٣ضم الضلُل اإلالمٓؽ ٖلى هجاٖت مىاهجِا،  ا  ًٗ قإجها ؤن ججٗل مً اللؿاهُاث ٖلًما هاٞ

ٓع  ٓاء في صعاؾت اللٛت طاتها ؤْ زضمت الضعاؾاث ْجه ُت مظَلت ؾ الث مٗٞغ اتها التي َاإلاا ٢ُل ٖجها بإجها ؤخضزذ جد

َْؿدىض ٦شحر مً ال٣اثلحن بهظا الغؤي بلى حؿمُت اللؿاهُاث هٟؿِا خُض جغص  ٓن ٞحها اللٛت ْؾُلت مازغة.  ألازٔغ التي ج٩

م نٟت "الٗامت" ٣ُٞا٫  لب ألٖا الؾُما في الش٣اٞت الٟغوؿُت  General Linguisticsاللؿاهُاث الٗامت بلى ظاهبها في ألٚا

ؾّ التي ًجمِٗا ٦خابّ الكِحر 0802-0746التي ٖبرث لٛتها ًٖ مًامحن اللؿاهُاث التي ظاء بها صي ؾٓؾحر ) م( في صْع

ْٞاجّ ؾىت  ؽ في اللؿاهُاث الٗامت( الظي وكغ بٗض  ت اللؿا(1)م0805)صْع ٢ْض ٣ًا٫ ٦ظل٪ الىٍٓغ  Linguisticهُت . 

Theory  .ٓص ا ٖلى مضٔ ؾبٗت ٣ٖ َٓع ٓمؿ٩ي َْ ٍٓلي التي ْيِٗا حك ٓلُضي الخد ت الىدٓ الخ ٦ما َٓ قاج٘ في هٍٓغ

ٓاهحن ْآلالُاث الٗامت التي جد٨م اؾخٗما٫ اللٛاث  ْال٣ ْإهما جىٓغ بلى اإلاباصت  ٞاللؿاهُاث صعاؾت ال جسو لٛت بُٗجها 

ٓص َبُ(2)الُبُُٗت ْلِظا ال هى٨غ ْظ ٓعث ٦شحر مً الخٓظِاث، .  ت لٗلم اللؿاهُاث مً خُض اإلابضؤ؛ ل٨ً جُ ٗت هٍٓغ

ًٓعا في  ٓاهب الخُب٣ُُت؛ بط "بِىما ٧ان ٖلم اللٛت في اإلااضخي مده ٍٓت بلى الٗىاًت اإلاخىامُت بالج ٓصة اللؿاهُاث ال٣ ْمجها ٖ

                                                                          
(1)  Hornsby David (2014), Linguistics. A complete introduction, London, John Murray Learning. Hachette UK Compagny. P. 46.  

(2)  Fasold, Ralph and Jeffrey Connor-Linton (eds) 2006. An Introduction to Language and Linguistics. Cambridge: University Press. 

Pp 1-3. 
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ْؤ ت املجغصة  ت ٖلى بغظّ الٗاجي في ألاْؾاٍ الٗلمُت، هجضٍ آلان ؤ٢ل اَخماًما بالىٍٓغ ٦ثر اَخماًما بخُب٤ُ اإلاٗٞغ

ْمً املجاالث الٗلمُت التي اؾخٟاصث بك٩ل ٦بحر مً َظا اإلاضزل َٓ الخضازل بحن اللٛت  ٓمُت.  ال٣ًاًا الُ

مت"  .(1)ْالجٍغ

٫ٓ بدهغ اللؿاهُاث في ظاهبها الخىٓحري ٖىض الٗغب ًخمشل في ٖضم مؿاًغة الضعؽ اللؿاوي الٗغبي الخضًض  بن ال٣

٫ٓ الٗلمُت إلاىجؼاث اللؿا ٖٓت م٘ الخ٣ هُاث في بٗضَا الخُب٣ُي ْؤلاظغاجي. ٣ٞض خ٣٣ذ اللؿاهُاث في ٖال٢اتها اإلاخى

ْٖال٢اتها املخخلٟت بضعاؾت الٟغص  خباع ٧ل مِخم بضعاؾت اللٛت،  ألازٔغ مً الىخاثج الٗملُت التي ًجب ؤن ًإزظَا في الٖا

ْلٛحَر ا، ْفي مجا٫ حٗلُم اللٛت ألَلِا  ًُ ْهٟؿ ا  ًُ ْالٗاصًت، ْفي خ٣ل الترظمت اظخماٖ ْصعاؾت الىهٓم الٟىُت  م، 

ٓص لِؿذ بال٣لُلت في ٖضٍص مً  ا مىظ ٣ٖ ًُ ٫ٓ ط٦ٍغ يمً ما َٓ ؾاثض ٖمل ا، مما ًُ ْٚحَر ْالترظمت آلالُت  الٗاصًت 

ٓجُت مً خب ؿت  املجاالث التي هلمـ ٞحها هخاثج اػصَاع اللؿاهُاث، بما ٞحها مجاالث َبُت مشل مٗالجت الازخالالث اله

ٓجُت ْمسخل٠ الايُغاباث الظَىُت اإلاغجبُت بال٣غاءة  ،Aphasiaن ْبٌٗ  ٟا٫ Dyslexiaْجلٗشم،  ْال٨خابت لضٔ ألَا  ،

الؾُما اإلاهابحن مجهم بمغى الخٓخض  ال هبالٜ بطا ٢لىا: بن مىجؼاث اللؿاهُاث  .Autismطْي الاخخُاظاث الخانت، 

ٓص اإلاايُت ٖل ٢ٓذ زال٫ الخمؿت ال٣ٗ ْؤنبدذ الخُب٣ُُت جٟ ْبا  ْع ْؤ ْؤؾترالُا  ٩ا   في ؤمٍغ
ً
ت زانت ى اللؿاهُاث الىٍٓغ

٫ٓ البُيُت التي  ت للؿاهُاث في ٖضص مً الخ٣ ْاإلاىاهج التي اؾخٟاصث مً ألابٗاص الىٍٓغ  مً آلالُاث 
ً
جمل٪ عنًُضا َاثال

 ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلحها. 

ْلم ٌؿخٟض مجها املجخم٘ الٗغبي؛ ٦ْشحر مً مىجؼاث اللؿاهُاث، في بٗضَا الخُب٣ُي، لم جى٣ل بلى الش٣اٞ ت الٗغبُت، 

ًٓعا ًٖ اللؿاهُاث الخضًشت ًبضْ  ٓن جه ْل ٓا ًخضا ً الٗغبي ما ػال بل بن َاثٟت ٦بحرة مً اإلاِخمحن باللؿاهُاث في الَٓ

 ٫ٓ ٠ُ ٖال٢تها البُيُت م٘ الخ٣ ْجْٓ ٓم ٖلى جُب٤ُ مباصئها ال٣اثمت ٖلى الخجغبت، ْخؿً الاؾخضال٫،  ا، ال ٣ً ًُ يباب

 مً اإلاِخمحن الٗغب باللؿاهُاث ألا 
ً
، بل ه٩اص هجؼم ؤن ٖضًصا َاثال ٓا مِٗا ؤْ يضَا  -زٔغ ٓاء ٧اه ٓعاتهم  -ؾ ال جسخل٠ جه

٤ الظي اؾخُاٖذ اللؿاهُاث  ٓعاتهم الترازُت؛ ٞال ٚغابت بن لم ًخم٨ً ٖضٌص مجهم مً عؾم مٗالم الٍُغ اللؿاهُت ًٖ جه

ْالضاعؾحن ف ت مً الخضًشت ٞخدِا ؤمام الباخشحن  بت ؤْ بُٗضة باللٛت البكٍغ ي قتى ؤهداء الٗالم ممً لِم ٖال٢ت ٢ٍغ

ٓهُت  ْال٣اه ُٗت  ْالدكَغ ْالُبُت  ْالىٟؿُت  ْاملجاالث الاظخماُٖت   ٫ٓ بُت الىاجخت في ٖضص مً الخ٣ زال٫ الىخاثج الخجٍغ

اتها، ٖلى هدٓ   بٗض ؤزٔغ بًٟل اللؿاهُاث بمسخل٠ جٟٖغ
ً
ْجتزاًض ؾىت ما ؾُبُىّ َظا البدض ًٖ  التي ما ٞخئذ جخ٩ازغ 

                                                                          
ْلؿٓن، ظٓن. )  (0) مت والقانون (. 1117ؤ اى، ظامٗت اإلال٪ علم اللغت القكاتي: مقدمت في اللغت والجٍز ، جغظمت دمحم بً هانغ الخ٣باوي، الٍغ

ٓص، م   .0ؾٗ
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ْه٣هض بظل٪ اللؿاهُاث ال٣ًاثُت.   بلى مىجؼاث اللؿاهُاث 
ً
ٓع مؿدىضة ٫ٓ التي عؤث الى  ؤخضر الخ٣

 اللطانُاث بحن الاضخقاللُت والخدازل

ٓم  اصة الٗل ً ٍع ْمىهجُت مظَلت ظٗلتها جدخل مىظ مىخه٠ ال٣غن الٗكٍغ ت  ٓعاث هٍٓغ ذ اللؿاهُاث جُ ٖٞغ

ْاإلاٗالجت الض٣ُ٢ت لبيُاث الاظخماُٖت ْؤلاوؿا ت ٖامت  ْلئن ٧اهذ اللؿاهُاث هي الضعاؾت الٗلمُت للٛت البكٍغ هُت. 

ٓاء جل٪ التي جدًغ ٞحها  ٫ٓ الٗلمُت اإلاخهلت بها، ؾ ألالؿً الُبُُٗت، ٞةجها ما ٞخئذ ج٣خدم ب٩ل هجاح ٖضًصا مً الخ٣

ْالش٣اُٞت ْالىٟؿُت  ٓاَغ الاظخماُٖت   م٘ الٓ
ً
، ؤْ جل٪ املجاالث التي حؿعى ظاصة بلى الاؾخٗاهت ججلُاث اللٛت مخٟاٖلت

ٓطط اللؿاوي بٓنّٟ مىهًجا  .(1)بالىم

؛ ٞاؾخٟاصث مسخل٠ 
ً
ًٓعا مظَال ً جُ ٓص ألازحرة مً ال٣غن الٗكٍغ ٫ٓ الٗلمُت في ال٣ٗ ٓعث الٗال٢ت بحن الخ٣ ٢ْض جُ

ٓم البدخ ْاؾخٗاهذ اللؿاهُاث ببٌٗ الٗل ْٞغيُاتها،  ٓم مً مىاهج اللؿاهُاث  ْٖلم ألاخُاء، الٗل ايُاث،  ت ٧الٍغ

ا ٦ما هي 
ً
ا مكتر٧ ًٖ ٓم، الؾُما جل٪ التي حٗالج مٓيٓ ٓن في مسخل٠ الٗل هاب، ختى ؾعى الضاعؾ ْٖلم ألٖا ْالُب، 

ْؤ٦ثر  ٫ٓ بلى هخاثج قاملت  ٓلِم الٗلمُت، بُٛت الٓن ٕٓ مً الخ٩امل اإلاجهجي بحن خ٣ الخا٫ بكإن صعاؾت اللٛت بلى ابخ٩اع ه

ْلم ٌٗض لل ا. 
ً
ْمىاهجِا نض٢ ٓم  ٓٚاث التي ؤباهذ ٖجها ٞلؿٟت الٗل ٫ٓ الٗلمُت ما ًبرٍع في يٓء اإلاؿ خ٣ؿُم ال٣ضًم للخ٣

٫ٓ الٗلمُت   .(2)ْهي جا٦ض ٖلى ؤَمُت ج٩امل الخ٣

ٓهُت؛ ٣ٞض جبحن، في مسخل٠  ٓاَغ ال٩ عة جٟغيِا َبُٗت البدض الٗلمي اإلاٗانغ ًٖ الٓ ٓم يْغ بن ج٩امل الٗل

ٓم، ؤن اإلاٗالجت اإلاخس ْاخض لم حٗض ججضي في ال٨ك٠ الٗل ٓع ٖلم  ٤ْٞ مىٓ ٓاَغ الاظخماُٖت ْؤلاوؿاهُت ٖلى  ههت للٓ

ٓاخض، مِما ٧اهذ ص٢خّ لً ٌؿخُُ٘  ٖٓت باٖخباع ؤن الٗلم ال ْاإلاخى ؾت في ؤبٗاصَا املخخلٟت  ًٖ خ٣ُ٣ت اإلااصة اإلاضْع

ْٖت التي جُغخِا صعاؾت ألابٗاص اإلاخٗضصة للماص ؾتؤلاظابت ًٖ ٧ل الدؿائالث اإلاكغ   .(3)ة اإلاضْع

ٓاَغ  ٓم بًِٗا بلى بٌٗ بالىٓغ بلى اقترا٥ الٓ ْج٩املِا ٌُٗي الضلُل ال٣ٓي ٖلى خاظت الٗل ٓم  ْجضازل الٗل

ؾت. ٓعة ججٗل اإلاٗالجت ألاخاصًت ٚحر ٢اصعة ٖلى ؤلاخاَت بالٓاَغة اإلاضْع ٫ٓ بُيُت ٖضًضة  به ِغث في َظا الؿُا١ خ٣ ْْ

                                                                          
ْالخٍغو، هانغ. )  (0) ْٖلم الىٟـ،1104اهٓغ، اللُِبي، ِٞض  ، 67، الٗضص مجلت ملُت دار العلومال٣اَغة،  (. الخضازل الازخهاصخي بحن اللؿاهُاث 

 .665 -620مآً، م 

 . 00، بحرْث، صاع ال٨خاب الجضًض اإلاخدضة، م انفخاح النطق اللطاني: دراضت في الخدازل الازخؿاصخي(. 1117مدؿب، مخي الضًً. )  (1)

ْهانغ ٞغخان ال، اهٓغ: مخي الضًً مدؿب، اإلاغظ٘ هٟؿّ  (2) ْٖلم الىٟـ، ِْٞض بً مؿٗض اللُِبي  خٍغو، الخضازل الازخهاصخي بحن اللؿاهُاث 

 .665 -620، م 1104، مآً 67، الٗضص مجلت ملُت دار العلومال٣اَغة، 
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 ٔ ٫ٓ الٗلمُت ألازغ ْاللؿاهُاث الاظخماُٖت Psycholinguistics؛ ٞاػصَغث اللؿاهُاث الىٟؿُت جهل اللؿاهُاث بالخ٣  ،

Sociolinguisticsْاللؿاهُاث ألاخُاثُت  ،Biolinguistics،  ْاللؿاهُاث الٗهبُتNeurolinguistics،  ْاللؿاهُاث

ت  ٍغ ْلٗل مً ؤخضر ؤمشلت َظا الخ٩امل بحن  ،Clinical linguisticsالؿٍغ ٓم ؤزٔغ ٦شحرة.   اللؿاهُاث ْ الخ٫ٓ٣ ْٖل

ْاإلاخىامي مىظ زماهُيُاث ال٣غن اإلااضخي، َٓ خ٣ل اللؿاهُاث   ٘ ٣ّ الؿَغ ، خ٣ل بُجي هاٞ٘ ق٤ ٍَغ الٗلمُت ألازٔغ

ْؤلٟذ ُّٞ ال٨شحر مً ال٨خب   .Forensic Linguistics ال٣ًاثُت  ْاصٍ  ْؤنبذ لّ ع ٓم  ٢ْض اػصَغ َظا الخ٣ل البُجي الُ

ْجبيخّ ٦شحر مً الجام ْالضعاؾاث الٗلُا.ْالبدٓر،  ٓؽ  ٍٓع ْؤٞغصث لّ اإلا٣غعاث ٖلى مؿخٔٓ الب٩ال  ٗاث الٗاإلاُت، 

 نػأة اللطانُاث القكاةُت

ْالٗغبُت التي جدضزذ ًٖ َظا الٟٕغ الجضًض مً  ْالضعاؾاث الٛغبُت  خحن هىٓغ في الٗضص ال٣لُل مً اإلاهاصع 

ا في الدؿمُت بحن مً ٌؿخٗمل ٖباعة )ٖلم 
ً
م٣ابل )اللؿاهُاث  (1)اللٛت ال٣ًاجي(اللؿاهُاث، هالخٔ ازخالٞ

ْمً ٌؿخٗمل )ٖلم اللٛت الجىاجي((2)ال٣ًاثُت( ٓوي( م٣ابل  (3)،  م٣ابل )اللؿاهُاث الجىاثُت( ْ)ٖلم اللٛت ال٣اه

ت ب الدؿمُت ؤلاهجلحًز ْجٓي٘ الٗباعاث الؿاب٣ت ٧لِا لخٍٗغ ٓهُت(.  ٓا٢٘ ؤن Linguistics  Forensic)اللؿاهُاث ال٣اه ْال  .

ْإهما َٓ  الازخالٝ ٓم،  ْلُض الُ ْاللؿاهُاث لِـ  ٫ٓ الانُالح، مً زال٫ الخ٣ابل اإلالخّٓ بحن ٖلم اللٛت  الٗغبي خ

٫ٓ اإلا٣ابل الٗغبي إلاهُلر  ٍٓحن الٗغب خ ت؛ ختى ْنلذ اإلاهُلخاث  Linguisticsمغجبِ بازخالٝ بحن اللٛ في ؤلاهجلحًز

ٍٓاث، مهُلًخا، هي: ٖلم اللٛت الخضًض 11الٗغبُت لِظا الٗلم بلى  ، ٖلم اللٛت الٗام، ٖلم اللٛت الٗام الخضًض، اللٛ

ٓم  ٍٓاث الجضًضة، ألالؿيُت، ألالؿيُاث، اللؿيُاث، اللؿاهُاث، ٖلم اللؿاهُت، ٖل ٍٓاث الخضًض، اللٛ ٖلم اللٛ

ٍٓاث  ٍٓاث الخُب٣ُُت، ٖلم اللٛ اللؿان، ٖلم اللؿان البكغي، ٣ّٞ اللٛت، ٖلم ٣ّٞ اللٛت، ٖلم اللٛاث، ٖلم اللٛ

ٍٓت الخضًشت ا ْْظِاث الىٓغ اللٛ ٍٓت اإلاٗانغة،  ٍٓت الخضًشت، الضعاؾاث اللٛ ٓم اللٛت، الضعاؾاث اللٛ  .(4)لٗام، ٖل

ٍْع الٗضًض مً اإلا٣ابالث الٗغبُت. ٚحر ؤهىا ؾىدؿم ألامغ بكإهّ باجبإ اإلا٣ابل    Forensicؤما لٟٔ  ُٞٗٝغ بض

َْٓ  Forensicالٗغبي "٢ًاجي"؛ ألن "٧لمت ٓهُت. َظٍ  حٗجي ٢ًاجي  ٓن مً زال٫ املخ٨مت ال٣اه ما ٌٗجي الاخخ٩ام بلى ال٣اه

ٓامِـ ألاظىبُت مشل  ٓصة في ال٣ ٓظ  pertaining to orْهي:  The American Heritage Dictionaryالترظمت م

                                                                          
ْلؿٓن   (0)  دمحم بً هانغ الخ٣باوي ٖباعة "ٖلم اللٛت ال٣ًاجي".  Forensic Linguistics ازخاع مترظم ٦خاب ظٓن ؤ

ٓع الضًً. )  (1) ً الٗغبي" (. 1106بالٗغبي، ؤخمض ه  .32صٌؿمبر، م  18، ٖضص مجلت ألازز"اللؿاهُاث الجىاثُت في الَٓ

ْجُب٣ُاجّ"1117ٖمغ، ٖبض املجُض. )  (2) ٍٓع  ْجُ  .211-162، ٞبراًغ، م م 34، ٕاملجلت العزبُت للدراضاث ألامنُت (. "ٖلم اللٛت الجىاجي: وكإجّ 

ٓوقاموص اللطانُاث(. 0873اإلاؿضي، ٖبض الؿالم. )  (3) حر اإلاك٩ل: ٢ًُت ، ج جي، خمؼة ٢بالن، "اإلاك٩ل ْٚ ْاهٓغ: اإلاٍؼ ـ الضاع الٗغبُت لل٨خاب. 

ٓصًت، طمجلت عالماث في النقد ألادبياإلاهُلر الٗلمي"   .0882، 7، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ
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employed in legal proceedings or argumentation  ْجغظمخّ: ما ًخٗل٤ ؤْ ٌؿخسضم في اإلاغاٞٗاث ؤْ الجزاٖاث

ٓهُت" ٓن الؿال٠ الظ٦غ (1) ال٣اه ْلؿ َْٓ ٦خاب ؤ ٍْا٦ض ؤبغػ ٖمل مترظم بلى الٗغبُت في خ٣ل اللؿاهُاث ال٣ًاثُت   .

ٖلى ؤن َظا الٗلم َٓ ؤخض جُب٣ُاث ٖلم اللؿاهُاث، مغ٦ًؼا ٖلى مجاالث البدض التي ًم٨ً ؤن ًخضازل ٞحها اللؿاوي 

ْال٣ مت  ْالجٍغ ٓن ْال٣ًاجي في ؾُا١ الخٟاٖل بحن اللٛت   . (2)اه

ٖٓت لِظا الخ٣ل البُجي  ت جمخض لدكمل وكاَاث مخى ْجُب٣ُاث اللؿاهُاث ال٣ًاثُت في الض٫ْ الىا٣َت باإلهجلحًز

ْع ُٖٓم في  ا مً ؤن اللٛٓي الخبحر ًم٨ىّ لٗب ص
ً
ْطل٪ اهُال٢ الجضًض؛ لِؿِم بٟاٖلُت ٦بحرة في جد٤ُ٣ الٗضالت؛ 

ت ل ٓجها ؤزىاء ٦ك٠ اإلاتهمحن ال٩اطبحن ؤزىاء م٣ابالث الكَغ ٟ ْلٛت ؤظؿاصَم التي ًْٓ ٦ْخاباتهم،  ٓالِم  ِم بخدلُل ؤ٢

٫ٓ بلى الخ٣ُ٣ت. ٞاللٛٓي اإلااَغ ٌؿخُُ٘  ْٚحر طل٪ مً الٗىانغ التي ًم٨ً لِا ؤن حؿاٖض املخ٣٣حن في الٓن اإلا٣ابالث 

ْإ ْا٢٘ جغجبِ بّ  ْالىهٓم التي لِـ لِا  ٓا٢٘  ٍٓت اإلاغجبُت بال ٓلت الخٗٝغ ٖلى الىهٓم اللٛ اصة مً بؿِ هما هي ٍػ

ٓجّ صْن  ٘ ن ْٞع ٓلت ٖضم جم٨ً اإلاتهم مً الىٛمت اإلاىاؾبت لؤلصاء اللٛٓي  ْجسُالجّ. بن اللٛٓي ًالخٔ بؿِ نى٘ اإلاال٠ 

 ٕٓ ْاؾٗت الضاللت؛ ألن ال٩اطب ًهٗب ٖلُّ الخضًض بض٢ت ًٖ مٓي ْلجٓءٍ بلى الٗباعاث اإلابهمت ْألالٟاّ  ؾبب ْظُّ 

ْلٛت ال٨ظب ٚامًت بك٩ل ٖام   . (3)ما. 

ْا مً ٖلماء الىٟـ في جدلُل اإلا٣ابالث، ٞةهّ، بٗض اػصَاع خ٣ل اللؿاهُاث  ٓن ٢ض اؾخٟاص ْإطا ٧ان املخ٣٣

ٍٓت مُضاًها في َظا الاججاٍ، ٞاللٛٓي املخخو في لٛت اإلاتهم  ٍْمشل جدلُل ألازُاء اللٛ ٍٓحن.  ْع اللٛ ال٣ًاثُت ؾِخطر ص

ٓاء ٧اهذ لٛت مش٣ٟحن ؤْ ٧اهذ لهجت مدلُت ٌؿخُ ٢ْض زبذ ؾ ْاهدغاّٞ ًٖ ظاصة الهض١؛  ُ٘ ؤن ٌٗٝغ ؤزُاء اإلاتهم 

ا في جإل٠ُ الجمل ؤ٦ثر مً الهاص١.  ًُّ ؛ ألهّ ًبظ٫ ظًِضا طَى ٍٓت ؤ٦ثر مً ٚحٍر ؤن اإلاخ٩لم ال٩اطب ًغج٨ب ؤزُاء لٛ

ْاللٛٓي زحر مً ًالخٔ الٗباعاث ْالتي  ُٞسُئ في ظملت ما؛ ألن طَىّ مجِض بخإل٠ُ الجملت ال٩اطبت التي جلحها.  اإلابهمت 

َْٓ زحر مً ًالخٔ ؤؾلٓب ؤلاقاعة بلى ؤشخام صْن  ٓن، مً املخخمل.  جخًمً ٧لماث ٖضم ال٣ُحن مشل: عبما، ٢ض ٩ً

ا مً الٗباعاث التي حكحر بلى ؤن اإلاخ٩لم ًبخٗض  ْٚحَر ْعؤًذ ؤخض الجحران،  ط٦غ ؤؾمائهم، مشل: ٢ا٫ لي ؤخض ؤنض٢اجي، 

٫ٓ الخ٣ُ٣ت  .(4)٦شحًرا ًٖ ٢

                                                                          
ْلؿٓن، ظٓن. )  (0) مت والقانون (. 1117ؤ  ظم دمحم بً هانغ الخ٣باوي.، م ن مً م٣ضمت اإلاتر علم اللغت القكاتي: مقدمت في اللغت والجٍز

 .0اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   (1)

(3)  Heydon Georgina (2019); Researching Forsensic Linguistics, New York, Routledge. Pp. 60-63.  

(4))  Ibid.  
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ْجضازالتها م٘ بن مشل َ ٓح ؤَمُت اللؿاهُاث  ظٍ الخُب٣ُاث البُيُت في خ٣ل اللؿاهُاث ال٣ًاثُت جشبذ بٓي

ْلٗل َظٍ  ًٓصا مً الؼمان.  اث اللؿاهُت ٣ٖ ٓا ًٖ وكغ الىٍٓغ ْجشبذ زُإ الٗغب الظًً ؤحجم ٫ٓ ألازٔغ  الخ٣

ْالخٓظـ ٍٓص مً ؤلاحجام   في الٗالم الٗغبي بٗض ٣ٖ
ً

ال  .اليكاَاث الىاٞٗت ججض ٢ب

 جدلُالث لطانُت غحرث أخهام القكاء 

 مً ألاخ٩ام ال٣ًاثُت التي ٧ان مألِا ؤلالٛاء، ؤْ بٖاصة بنضاع ؤخ٩ام 
ً
الًاث اإلاخدضة ألامحر٦ُت ظملت ذ ال ٖٞغ

ٓن بًٟاهؼ  ٓحي ظ ٓاًَ جُم ْان. ٣ٞض ؤٖضم ال٣ًاء ألامحر٧ي اإلا ٓاث ألا ْلٓ بٗض ٞ   Timothy John Evansظضًضة، ختى 

ٟلّ. ْفي ٖام بتهمت ٢خلّ لؼْ  ؤي بٗض الخ٨م بسمـ ٖكغة ؾىت،   ،Jan Svartvikم وكغ ظان ؾٟاعجُٟ٪0857ظخّ َْ

ٓجىٜ َُل  ت ه ٓا٫ بًٟاوـ م٣اعًها بحن بٞاصاث بًٟاوـ ؤمام مغ٦ؼ قَغ  Notting Hillصعاؾخّ الكِحرة التي خلل ٞحها ؤ٢

٢ْض ؤ ْإٞاصاجّ ؤمام املخ٨مت مٗخمًضا ٖلى صعاؾت بخهاثُت ْنُٟت.  ٍٓت بلىضن  زبذ ؾٟاعجُ٪ في جدلُل البُاهاث اللٛ

ٓا٫ بًٟاهؼ التي جًمىتها قِاصاث ٢خل  ٍٓحن مسخلٟحن في ؤ٢ ٓص همُحن لٛ ال٣اثمت ٖلى جدلُل اإلاخٛحراث الىهُت ْظ

ظخّ ْل٨ً (1)ْػ ا،  ًُ ْجبحن بؿبب جل٪ الضعاؾت زُإ الخ٨م الهاصع ٖلى بًٟاهؼ مما صٞ٘ املخ٨مت بلى الٟٗٓ ٖىّ عؾم  .

ٓاث ألاْ   ان. ْفي جل٪ الضعاؾت هٟؿِا ؤَل٤ ظان ؾٟاعجُ٪ أل٫ْ مغة مهُلر اللؿاهُاث ال٣ًاثُت.بٗض ٞ

ٓن بلى زبراث اللؿاهُحن؛ ٟٞي ؾىت  ْال٣اه ٓلخاعص 0883ْصٖمذ خالت ممازلت خاظت ال٣ًاء  ٓم ٧ م بضؤ مال٩

Malcom Coulthard   بيخلي ٪ ْمجها الىو اإلايؿٓب لضًٍغ ت،  الظي   Derek Bentleyفي جدلُل بٞاصاث ؤزٔغ للكَغ

ٓلخاعص في صعاؾخّ جل٪ طا َاب٘ لٛٓي ٖام ؤؾخٗان ُّٞ  ٧ْان جد٤ُ٣ ٧ ؤٖضم في الخمؿُيُاث اإلاُالصًت مً ال٣غن اإلااضخي. 

ت ألاٞٗا٫ ٦المُت   Forensic discourseبخدلُل الخُاب ال٣ًاجي   Speech actْجدلُالث لؿاهُت خضًشت مجها هٍٓغ

theory   ٓن ؤْؾخحن ْهخاثج ؤبدار اللؿاهُاث   John Austinالتي ْيِٗا ظ ا ؾحر٫ الخ٣ًا  َٓع في جهاًت الخمؿُيُاث ْ َ

 .(2)ْبٌٗ مُُٗاث اللؿاهُاث الىٟؿُت  Registerالاظخماُٖت زانت ما ٌٗٝغ بالسجل اللٛٓي 

 للخاظاث اإلاتزاًضة لىخاثج اللؿاهُاث بك٩ل ٖام ْز
ً
 َبُُٗت

ً
ٓا٢٘ ؤن اهدكاع اللؿاهُاث ال٣ًاثُت ظاء هدُجت برة ْال

٢ْض َمضَّ بٌٗ اإلاِخمحن  ٓاتها ْزُاباتها في م٣اماث مدضصة.  ت مً خُض اؾخسضام ؤن ٖلمائها في ِٞم َبُٗت اللٛت البكٍغ

ْمً ؤبغػ  ُاوي.  ْالبًر ٓن لل٣ًاء في الٗضًض مً ال٣ًاًا الاظخماُٖت التي قٛلذ الغؤي الٗام ألامحر٧ي  باللؿاهُاث ًض الٗ

                                                                          
ْلؿٓن، ظٓن. )  (0) ْاهٓغ05، م1، معلم اللغت القكاتي(. 1117ؤ ْجُب٣ُاجّ،ٖبض املجُض ٖمغ، ٖلم اللٛت الجىاجي: :.  ٍٓع  ْجُ املجلت  وكإجّ 

 .211-162، م م 1117، ٞبراًغ 34، ٕالعزبُت للدراضاث ألامنُت

 .05اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤. م   (1)
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ٓع٥ قاًغ َظٍ ال٣ًاًا بياٞت بلى ألامشلت الؿ مت مٛخهب ً ُاهُا ب٣ًُت ظٍغ اب٣ت هظ٦غ ما ٖٝغ خضًشا في بٍغ

Yorkshire Ripper  ْالٗالمي ُاوي  ْجابِٗا الغؤي الٗام البًر ْزماهُيُاث ال٣غن اإلااضخي  التي ظغث ؤخضاثها في ؾبُٗيُاث 

ٓن في الخد٤ُ٣ مً زال٫ ٞدو ههٓم بٌٗ الغؾاثل اإلاهاخ ٢ْض ؤؾِم اللؿاهُ بت ل٣خل الُٟلت ب٨شحر مً الاَخمام. 

ٓن بحن عامسخي  ٦ْظل٪ جضزل اللؿاهُٓن John Bein Ramsy  (5ظ ٓن".   ٓعة بدالت "ؾمبؿ ْهي الخاصزت اإلاكِ ٓاث(  ؾى

ٓما ٦ْالَ الن في جٟجحراث ؤ ٍٓت اإلاتهم ه  . (1)في جدضًض َ

ْمشُالته ٢ٓاج٘  ا ٖلى جمُِض الٍُغ٤ ٢ْض ؾاٖضث هخاثج الخدلُالث اللؿاهُت التي ٢ضمِا الخبراء ٖىض الخد٤ُ٣ في جل٪ ال

 لّ 
ً
ٓع الخ٣ل بلى ؤن ؤنبذ ٖلًما مؿخ٣ال ٓهُت ْالاظخماُٖت، زم جُ ْؾاٍ ال٣اه ا لؤل ًٗ ؤمام اللؿاهُاث ال٣ًاثُت لخهبذ ٖلًما هاٞ

ْاهدكغث ظمُٗاجّ الٗلمُت التي  ٓجُت  ٓا٢ّٗ ٖلى الكب٨ت الٗى٨ب ٦ْثرث م المُت  ْلخّ اإلاىابغ ؤلٖا ْجىا اجّ  ْهٍٓغ ْمىاهجّ  ٓلّ  ؤن

ا. ِٞىا٥ الجمُٗت الٗاإلاُت للؿاهُاث ال٣ًاثُت حٗمل ٖ ْٚحَر ْؤؾترالُا، ...  ْبٍغُاهُا   The) لى وكغ مباصثّ في ؤمحر٧ا 

International Association of Forensic Linguists)  ٓاث ال٣ًاجي ْظمُٗت ٖلم ألان الًاث اإلاخدضة،  ا الضاثم بال ْم٣َغ

ْلُت  ٫ْ  International Association of Forensic Phoneticiansالض ْالٗضًض مً الض ا بٍغُاهُا. ْقِضث ؤمحر٧ا  ْم٣َغ

ْظِاث الىٓغ الٗلمُت التي جبحن  اًت عؾمُت لخباص٫ الخبراث ْ بُت بٖغ ْاث جضٍع ْهض ْمدايغاث  ْبُت او٣ٗاص ماجمغاث  ْع ألا

ْبا في ال٣ٗضًً ألازحًرً بوكاء ؤ٢ؿام ٖلم(2)ٖال٢ت اللٛت بالجٍغمت ْع ْؤ ٩ا  ْقِضث ؤمٍغ ُت مخسههت في اللؿاهُاث . ٦ما 

ْؤؾترالُا خُض اػصَغ َظا الازخهام اللؿاوي الجضًض الظي ؤنبذ  ْبٍغُاهُا  ٦ْىضا  ٩ا  ال٣ًاثُت في الجامٗاث الؾُما في ؤمٍغ

ْوكغ الٗض٫. ٍٓت املجغمحن  ْمىهجُت ص٣ُ٢ت إلاؿاٖضة جدضًض َ ُت   الجمُ٘ ًىٓغ بلُّ ٖلى ؤهّ ْؾُلت مٗٞغ

 مجاالث اللطانُاث القكاةُت -1

ا جحرؾما   :(3)ُٞما ًإحي Tiersmaًم٨ً جلخُو مجاالث اللؿاهُاث ال٣ًاثُت ٦ما ط٦َغ

ْم٣اعهخّ بُٗىاث ؤزٔغ مً   Author Identification الخٗٝغ ٖلى اإلاال٠  خحن ًخٗل٤ ألامغ بخدضًض ٧اجب هو مٗحن 

ْٞت لّ.   ال٨خاباث اإلاٗغ

                                                                          
  اهٓغ:  (0)

Peter Tiersma, The field of forensic linguistics, www. Language.Law.org website Prof Peter. Tiersma.  

بض املجُض ٖمغ، ٖلم ا ْجُب٣ُاجّ،ْٖ ٍٓع  ْجُ  .163، م 1117، ٞبراًغ 34، ٕاملجلت العزبُت للدراضاث ألامنُت للٛت الجىاجي: وكإجّ 

(2)  Peter Tiersma, The field of forensic linguistics, www. Language.Law.org website Prof Peter. Tiersma.  

ْجُب٣ُاجّ، (. ٖلم اللٛت الجىاجي:1117ٖمغ، ٖبضاملجُض. ) :اهٓغ  (2)  ٍ ٓع ْجُ  ّ براًغ، م م 34، ٕاملجلت العزبُت للدراضاث ألامنُت وكإج  ٞ،162-211. 
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ً
ٓن مسجال ٫ٓ مى١ُٓ ٚالًبا ما ٩ً  للمؿاٖضة ٖلى جدضًض ألاؾئلت التي جل٣ي الًٓء جدلُل الخُاب ؤْ جدلُل بيُت ٢

مت مُٗىت.  ٖلى الاقترا٥ في ظٍغ

ٍٓت    ت. Linguistic Proficiency اإلاِاعة اللٛ ت بلى ؤي خض ٌؿخُُ٘ الخإزحر في الكَغ  إلاٗٞغ

ِ مسجل ًم٨ىّ ؤ  Dialectologyٖلم اللهجاث    ٓصة ٖلى قٍغ ْم٣اعهتها باللهجت اإلآظ ن لِٟم ؾماث لهجت اإلاتهم 

ٓن صلُل بزباث ٖلى بصاهت اإلاتهم. ٩ً 

ٍٓت    ْع اللٛ ْهي ؤلاظغاءاث التي تهضٝ بلى جدضًض اللٛت ألام للمتهم ؤْ  Linguistic Origin Analysisجدلُل الجظ

 . ْٚحٍر ٓاػ ؾٟغ  ٓزاث٤ الغؾمُت مً ظ  الصخو الظي ًُلب اللجٓء الؿُاسخي ْؾاثغ ال

ا   ٓطة مً اللؿاهُاث لخدضًض ما بطا  Linguistic Veracity Analysisجدلُل الهض٢ُت لًٍٛٓ َْٓ مسخل٠ اإلاىاهج اإلاإز

ٓلّ. ا ُٞما ٣ً
ً
 ٧ان اإلاال٠ ؤْ اإلاخ٩لم ناص٢

ٍٓت اإلاكدبّ ٞحهم جلجإ اللؿاهُاث ال٣ًاثُت بلى ٖضة َغ١ ؤَمِما الؿمإ الُبُعي لهٓث اإلاكدبّ بهم  إلزباث َ

ٓن الؿام٘ الٗاصي ٢اصًعا ٖلى مٗٞغ ْاخًضا بدُض ٩ً ْهُتْاخًضا  ْم٣اعهتها بغؾاثلِم ؤلال٨تر  .(1)ت نٓث مً جدضر بلُّ 

الؾُما ما ٌٗٝغ  ٓم   الُ
ً
ْْؾاثل الخدلُل آلالُت التي باجذ مخاخت ، هي اؾخسضام الخ٣ىُاث  ٣ت ؤزٔغ َْىا٥ ٍَغ

ٍٓت اإلاتهم ٓجُت" التي جض٫ ٖلى َ اث جٓضر الخهاثو(2)بـ"البهمت اله ٓاث هٍٓغ ٓاث ألازحرة ٢ضم ٖلم ألان  . ْفي الؿى

ٍٓت  ْال٣اصعة ٖلى بزباث َ ٓعة في َظا الباب،  ٓاث الؾُما مً زال٫ الاؾخٗاهت بالٓؾاثل الخ٣ىُت اإلاخُ اإلااصًت لؤلن

ْاثغ ألامىُت في ٦شحر مً ص٫ْ الٗالم  ْجمل٪ الض ٣ت آلُت.  ٓجّ الٟٗلي بٍُغ ْمضٔ مُاب٣تها م٘ ن ٓاث اإلاسجلت  ناخب ألان

٢ْ ٓجُت َاثلت جمشل بظغاءاث  ا الض٫ْ الخضًشت ل٩ل مً لّ ٖال٢ت مُٗىت ب٣ًاًا اإلاٗانغ حسجُالث ن اثُت حسخَغ

ٓاؾُت ظِاػ  ٍٓلِا بلى ؤق٩ا٫ بُاهُت ب ْجد ٓاث  ْؤنبذ باإلم٩ان حسجُل ألان ٓماث   Spectrographظىاثُت.  لخمشل مٗل

٫ٓ بلى ؤخ٩ام ٢اَٗت بكإن وؿبتها بلى مخدضر مٗحن. ْفي َظا الباب جلجإ اللؿ ْالٓن ا  اهُاث ًم٨ً م٣اعهتها م٘ ٚحَر

٫ٓ بإن مجا٫ بزباث  ْلِظا ًم٨ً ال٣ ٓاث ألاٞغاص ال جخُاب٤.  ٓجُت"؛ ٞإن ٓم "البهمت اله ال٣ًاثُت بلى ما ٌٗٝغ بمِٟ

بي الظي ٌؿخٗحن  ٓاث الخجٍغ ٓاث الؾُما ٖلم ألان ٓص بلى الىخاثج ؤلاًجابُت التي ْنل بلحها ٖلم ألان ٍٓت اإلاتهم ٌٗ َ

                                                                          
(1)  Grant, T. 2010. ‘Text messaging forensics: txt 4n6: idiolect free authorship analysis?„, in M. Coulthard & A. Johnson (eds), The 

Routledge Handbook of Forensic Linguistics, pp. 508-522. Abingdon: Routledge.  

(2)  Coulthard Malcom Alison Johnson and David Wright (2017), Introduction to Forensic linguistics, Language in Evidence, New 

York, Routledge. P. 129. 
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ْاهخهى الخ٩امل بحن م ٓعة.  ٓاث ال٣ًاجي بالخ٣ىُاث اإلاخُ ػ ٖلم ألان ٓاث بلى بْغ ْٖلم ألان جا٫ الخد٤ُ٣ ال٣ًاجي 

Forensic Phonetics (1).   ْٓاًء بالؿمإ اإلاباقغ ؤ ا ؾ ًُ ٓج ْإزباتها ن ٍٓت اإلاتهم  الظي ٌٗض مًُٗىا ٖلى الخٗٝغ ٖلى َ

ْالٓؾاثل الخ٣ىُت.  ٓاؾُت آلاالث   ب

 هاظٗت في خل ٦شحر م
ً
ٓن ْؾُلت ٍٓت الجىاة ؤْ ٍْم٨ً لٗلم اللهجاث ؤن ٩ً ً ال٣ًاًا الجىاثُت اإلاغجبُت بخدضًض َ

ٓاث، ؤْ ؤصاء  ٓاء حٗل٤ ألامغ بى٤ُ بٌٗ ألان ت الض٣ُ٢ت بالخهاثو اللهجُت، ؾ اإلاكدبّ ٞحهم باالؾدىاص بلى اإلاٗٞغ

ٍٓت ما ٞٗلّ ْمً ألامشلت الضالت ٖلى بؾِام ٖلم اللهجاث في بهجاح بزباث الِ اللٛٓي  الٗباعاث ؤْ اإلاٟغصاث الخانت بها. 

ْصمان  ْبغث ع ( ٣ٞض اؾخُإ ؤن ًبرت شخًها خ٨م ٖلُّ بالسجً إلاضة ازىتي ٖكغة 0831- 1106) Robert Rodmanع

ت بها  ِ مسجل بلٛت بهجلحًز ْاخض اٖخمضجّ املخ٨مت جمشل في قٍغ ؾىت التهامّ بخجاعة املخضعاث، بىاء ٖلى صلُل لٛٓي 

٢ْض اؾخُإ ال٣اضخي ؤن ٣ًى٘ ؤَغاٝ ا ِ ل٨ىت َاًدُت.  ْمدامحن بإن اإلاخدضر ٖلى الكٍغ ٓص  ملخا٦مت مً مد٣٣حن ْقِ

م ال٣اضخي  ْٖػ  .ِ م مً ازخالٝ لهجخّ ًٖ اللهجت اإلاخدضر بها ٖلى الكٍغ َٓ الصخو اإلاازل ؤمام املخ٨مت ٖلى الٚغ

ْمتى ٌكاء لخًلُل الٗضالت بةزٟاء ْعاء لٛت خضًشّ، ُٞخ٩لم بما ٌكاء مً اللهجاث  ٍٓخّ  ؤن اإلاخ٩لم ًم٨ىّ ؤن ًسخبئ  َ

ت بل٨ىت  ْصمان اللٛٓي للهجت اإلاسجلت ٖلى الكٍغِ ٦ك٠ ؤن ألامغ ًخٗل٤ باللٛت ؤلاهجلحًز الخ٣ُ٣ُت. ٚحر ؤن جدلُل ع

ت بل٨ىت َاًدُت، ًخدضر بها  ت، بِىما اإلاتهم الظي ًخ٩لم ؤلاهجلحًز َْم مً اإلاخدضزحن ألانلُحن باإلهجلحًز ٓص  ٩ان الؿ ألامٍغ

٩ا مِما بلٛذ صعظت  بٓنِٟا لٛت ؤظىبُت؛ ُٞخٗظع ٖلُّ ت في ؤمٍغ ٣ت الىا٣َحن ألانلُحن باإلهجلحًز الخدضر بها ٖلى ٍَغ

 ٙٓ ت بٗض مغخلت البل ْؤن َظا الِاًتي زبذ ؤهّ حٗلم ؤلاهجلحًز ْمِاعاجّ الٟغصًت ؤْ جهىّٗ في اؾخٗمالِا، الؾُما  بج٣اهّ لِا 

ت  الًاث اإلاخدضة؛ ِٞؿخدُل ٖلُّ ؤن ًخ٩لم ؤلاهجلحًز ٧إَلِا الىا٣َحن بها ؤنال، ألن طل٪ ًسال٠ خحن َاظغ بلى ال

ْاؾخيخج اللؿاوي ؤن اإلاخدضر ٖلى الكٍغِ شخو آزغ ٚحر  ٓم.  ْلت الُ ت الا٦دؿاب اللٛٓي ٦ما هي مخضا مباصت هٍٓغ

٧ْاهذ هدُجت َظا الخضزل اللؿاوي الخاؾم ؤن بغؤجّ املخ٨مت مً التهمت التي وؿبها بلُّ  الصخو اإلاازل ؤمام املخ٨مت. 

ْاللٛت الشاهُتال٣اضخي ب  . (2)ؿبب ظِلّ ببٌٗ ؤؾاؾُاث ا٦دؿاب اللٛت ألام 

ٓم ٖلى  ٫ٓ اللؿاهُت الىاٞٗت ظًضا في اللؿاهُاث ال٣ًاثُت جدلُل الخُاب بما ًخًمىّ مً زلُٟاث ج٣ ْمً الخ٣

ٓن َضِٞا مباقًغا ؤْ ٚحر مباقغ، بدُض ًخم الخٗامل م٘ ٍٓت مدضصة ٢ض ٩ً ٓن مٗحن بٓؾاثل لٛ ْإباٙل مًم  ال٣هض 

                                                                          
(1)  Ibid. 

ٍٓع:ْاهٓغ ْجُ  .174-173، م م 1117، ٞبراًغ 34، ٕاملجلت العزبُت للدراضاث ألامنُت ْجُب٣ُاجّ، ٖبض املجُض ٖمغ، ٖلم اللٛت الجىاجي: وكإجّ 

 .178اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   (1)
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ْاإلا٣انض ٚحر  ا ًٖ اإلاٗاوي الخُٟت 
ً
اث ألاخضار بدش ٍٓت اإلاهاخبت ملجٍغ ٍٓت اإلاؿخسضمت في البُاهاث اللٛ الٗىانغ اللٛ

٢ٓت  ٨ٍْك٠ جدلُل الخُاباث اإلاىُ ٍٓت.   ٣ت ٖٟ ْإهما حٗٝغ بٗىانغ ؤزٔغ ه٤ُ بها اإلاتهم بٍُغ اإلاهغح بها مباقغة 

 ٓ ْع ٧ل مخدضر في ال ْص ٓبت ًٖ مؿخٔٓ مؿاَمت  ٢اج٘ الجىاثُت ؤْ اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بها ؤْ الضاٞٗت بلحها ؤْ اإلاترجبت ْاإلا٨خ

َْكحر جحرؾما مت.  ْاٞ٘ الجٍغ بلى ؤن جدلُل الخُاب ًمخل٪ خهُلت ظُضة جخٗل٤   Tiersma ٖجها ؤْ ما ٌٗٝغ بض

ْالخدغف الجيسخي، خُض ًمُل اإلا خهاب ْظغاثم الكٝغ  ٓبُت لخُاب ظغاثم الٚا ٓن في بالخهاثو التر٦ُبُت ْألاؾل تهم

 ٫ٓ م بلى اؾخٗما٫ نُٜ اإلابجي للمجِ  .(1)الٛالب ألٖا

 اللطانُاث القكاةُت في العالم العزبي

ِٖٓا ؤْ مجاالث البدض ٞحها، ؤْ  ٓاء مً خُض مٓي ا للؿاهُاث ؾ ًُّ ي ُْ ا ب ًُّ ا جُب٣ُ ًٖ اللؿاهُاث ال٣ًاثُت لِؿذ بال ٞغ

ْاإلاالخٔ ؤن الش٣اٞت الٗغبُت  َْٓ ؤمغ مغجبِ ٖال٢اتها باللؿاهُاث الٗامت.  لم حِٗ َظا الٟٕغ خ٣ّ مً الاَخمام؛ 

ْجل٪ التي تهضٝ بلى  ْاججاَاتها  ٠ باللؿاهُاث  ٓبت باللٛت الٗغبُت للخٍٗغ بةَما٫ اللؿاهُاث الٗامت. ٞاإلاالٟاث اإلا٨خ

ْالضاللُت، ال ج٨ٟي ْالتر٦ُبُت،  ُت،  ْالهٞغ ٓجُت،  ٍٓاتها اله ٠  ج٣ضًم جُب٣ُاث ظؼثُت ٖلى اللٛت الٗغبُت في مؿخ لخٍٗغ

ٓع ال٣غاء الٗغب بٗلم اللؿاهُاث. بل بن الش٣اٞت الٗغبُت بغمتها ال حؿعى ختى آلان بلى اؾدشماع خ٣ل اللؿاهُاث في  ظمِ

م مما ج٣ضمّ اللؿاهُاث في الٛغب مً هخاثج  ْاملجخم٘ في مسخل٠ املجاالث، بالٚغ ظاهبها الخُب٣ُي اإلاغجبِ بدُاة الٟغص 

ْالىٟؿُت التي حٗض اللؿاهُاث مظَلت ٖلى ؤ٦ثر مً مؿخٔٓ في جد ٓاَغ الاظخماُٖت  ْٖال٢تها بالٓ ٍٓت  لُل البيُاث اللٛ

ٍٓحن الٗغب ؤن خ٣ل  ًٍْٓ بٌٗ اللٛ ْجغجبِ بمسخل٠ قغاثذ املجخم٘.  ْهي طاث هٟ٘ ٖام،  ا  ال٣ًاثُت مً ؤخضر زماَع

ْؤن ألامت الٗغبُت ًجب ؤن جيكٛل بما َٓ ؤَم مً  للٛت الٗغبُت 
ً
َْٓ الترار اللٛٓي  اللؿاهُاث لِـ هاٞٗا اللؿاهُاث 

ْلت  ٧ْان قٛلِم الكاٚل في بضاًت ألامغ مدا الٗغبي، ْخحن بضؤ خ٣ل اللؿاهُاث ًؼصَغ لم ًخ٣بلّ الٗغب بال ب٣ضع ما، 

ٓعة ظاصة ؤن  ْلحن به ْالترار اللٛٓي الٗغبي ظاٖلحن ٢هب الؿب٤ للترار مدا الغبِ بحن الضعاؾاث اللؿاهُت الخضًشت 

ْع َظا ا ْا ظظ ْجُب٣ُاجّ الىاٞٗت ؤظبرتهم ؤزحًرا ٌُٗض ٓع ٖلم اللؿاهُاث  لٗلم الخضًض بلى الترار اللٛٓي الٗغبي؛ ل٨ً جُ

ْمجها اللٛت  ت ظمُِٗا،   بإهّ حهضٝ بلى زضمت اللٛاث البكٍغ
ً
حن ؤزحرا بلى اؾخ٣با٫ ٦شحر مً مباصت َظا الٗلم مٗتٞر

ال ٌٗجي َظا الخ٣لُل مً ٢ُمت الترار اللٛٓي، ل٨ً  ٫ٓ الٗغبُت.  ا ؤٖمى ًد
ً
ْحكبش ا ٖلى الظاث 

ً
اإلابالٛت في ؤمٍغ حٗض اوٛال٢

ٓع املجخمٗاث اإلاٗانغة  ٍٓت اإلاغجبُت بخُ ٓم؛ ٣ٞض ٦ثرث اإلاؿخجضاث اللٛ ٓع اليكاَاث الٗلمُت في ٖالم الُ ْبحن جُ بُيىا 

ا ل٣ًاًا ٖلمُت بُيُت. ًٗ ٓعة ججٗل مً الهٗب ٖلُىا ّٖض الترار اللٛٓي ٖالًظا هاظ  به

                                                                          
(1)  Tiersma Peter 2003, The field of forensic linguistics, www. Language.Law.org website Prof Peter. Tiersma. 
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ْل٨ً بضعظت ؤ٢ل بحن ٖامت بن الِٟم ال خاَئ إلا٣انض اللؿاهُاث خضر مشلّ في الٛغب ٖىض بضاًت وكإة الٗلم 

ٓعاث الخاَئت في َظا الباب اٖخباع  ْمً الخه ْلِـ بحن املخخهحن في اللٛت، ٦ما هجضٍ في الش٣اٞت الٗغبُت.  الىاؽ، 

الؾُما اللٛاث الٗاإلا ت بإ٦بر ٢ضع مً اللٛاث الُبُُٗت  ْػ مضاعط اللؿاهُاث مٗٞغ ْؤن مجالِا ال ًخجا  ، ُت ال٨بٔر

ٓع اللؿاهُاث ٌؿعى بلى ْي٘ مٗاًحر إلاغا٢بت  ْؤن البدض في اللٛاث مً مىٓ ٢ْاٖاث البدض الىٓغي،  الجامٗاث 

م. ْٚحَر ْالٗغب  ٓص  ْالِى ْمان  ْالغ ٓهان   اؾخٗما٫ اللٛاث بهغامت ال جسخل٠ ٦شحًرا ًٖ ألاهداء الخ٣لُضًت ٖىض الُ

٫ٓ بإن ال ْاملجخم٘. ٍْم٨ً ال٣ ٍٓت اإلاغجبُت بالٟغص  ٓاَغ اللٛ لؿاهُاث عنضث بك٩ل ٖلمي ٚحر مؿب١ٓ مسخل٠ الٓ

م ؤلاخاَت ب٩ل شخيء ٖجها بل  ت صْن ٖػ ٓم ًججي زماع ٖلم اللؿاهُاث الظي هجر في زضمت اللٛاث البكٍغ ْالٗالم الُ

ْاؾخ ْؤزٔغ جُب٣ُُت ل٨شحر مً اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت باللٛت  ت  ٫ٓ هٍٓغ ْمً ؤخضر جُب٣ُاث َضّٞ ج٣ضًم خل ٗماالتها. 

ْال٣ًاثُت  اث اإلااؾؿاث ألامىُت  ْالظي باجذ ٦بًر ٓلُض اإلاؿمى اللؿاهُاث ال٣ًاثُت  اللؿاهُاث َظا الخ٣ل البُجي ال

ا  ٓهُت ْظىاثُت ٢ض حؿخٗصخي ٖلى ال٣ًاء بما ًشبذ ؤن البدض اللؿاوي لِـ هٓغًٍ ٓهُت جخبىاٍ لخل هؼاٖاث ٢اه ْال٣اه

ا بال بطا  ، ٦ما َٓ الكإن(1) ٣ِٞ ًٗ ٓن هاٞ ٓمي. ٞالٗلم ال ٩ً ْا٢ٗىا الُ ٍٓت الٗغبُت البُٗضة ًٖ  ٓزىا اللٛ في ٦شحر مً بد

٢ْض ؤزبدذ الخجاعب ؤن   ،ً ْاؾخٟاص مً هخاثجّ الخُب٣ُُت في خُاجّ الٗاصًت ْفي ٖال٢خّ باآلزٍغ ظجى ؤلاوؿان زماٍع 

ٓع اللؿاهُاث الٗامت.   اللؿاهُاث ال٣ًاثُت زمغة مً زماع جُ

ٓابها لالؾدشماع اإلاٗغفي في خ٣ل اللؿاهُاث؛ ٞال  ْإطا ْجٟخذ ؤب ٓع هٟؿِا  اؾخُاٖذ الش٣اٞت الٗغبُت اإلاٗانغة ؤن جُ

ٓن طل٪ بال بالىإي ًٖ الىٓغة املخلُت في الخٗامل  ال ٩ً ْالجماٖاث،  ا لؤلٞغاص  ًٗ ق٪ ؤن البدض اللٛٓي ؾُهبذ ؤ٦ثر هٟ

ْا ًْصا  ْجُب٣ُاتها التي ال حٗٝغ خض لخيبّ بلى ؤجها لِؿذ ٖلًما زاًنا بضعاؾت اللٛاث الٛغبُت ًيبغي الاختراػ م٘ اللؿاهُاث 

ْمً  ْالخُب٣ُُت.  ت  ٓاهبّ الىٍٓغ ت صْن ؤزٔغ في ظ مىّ ٖىض صعاؾت اللٛت الٗغبُت؛ بل َٓ ٖلم ٖالمي ال ًسو لٛت بكٍغ

ْاَا ْخؿً بؾِاما ٓم مً هخاثج البدٓر اللؿاهُاث ال٣ًاثُت التي ؤزبدذ ظض ٫ْ طل٪ ما هغاٍ الُ تها في ٦شحٍر مً الض

 اإلاخ٣ضمت. 

 مطخقبل اللطانُاث القكاةُت في اإلاملنت العزبُت الطعودًت

ْٖضم  ٍٓحن الٗغب،  ْالخ٣لُل مً قإجها ٖىض بٌٗ اللٛ بٗض ؤن وعي ظًُضا جٟانُل خا٫ اللؿاهُاث في الٗالم الٗغبي 

ٓباث التي ًم٨ ٓلت الهٗ ُِٟا لخضمت اللٛت الٗغبُت؛ وؿخُُ٘ ؤن وعي بؿِ ً ؤن حٗترى ٢ُام لؿاهُاث ٢ًاثُت في جْٓ

                                                                          
(1)  Olsson John (2009), Word crime, Solving crime through Forensic linguistics, London, New York, Bloomsbury Publishing. 
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ٓا٢٘ الٗغبي الغاًَ في ٖال٢خّ باللؿاهُاث  ال ق٪ ؤن اإلاِخم باللؿاهُاث ال٣ًاثُت ؾُهضم بال ً الٗغبي.  بلضان الَٓ

٢ًْاة( 1106ال٣ًاثُت ٦ما ًخطر في صعاؾت )بلٗغبي  ٓن  ٓن )مدام ْال٣اه م( التي ٦كٟذ ؤن ماثت مً عظاالث ال٣ًاء 

ْا ٖلى ؾاا٫ ا ْٕػ ٖلحهم ظاء ُّٞ: َل مغ ب٪ ٖلم ٌؿمى اللؿاهُاث ال٣ًاثُت، ٖلم اللٛت ال٣ًاجي، عص ؾخبُان 

٢ْض زلهذ جل٪ الضعاؾت بلى هدُجت ٧اهذ ناصمت؛ ٣ٞض ؤظاب  ٓوي؟ وٗم ؤْ ال.  ٓهُت ٖلم اللٛت ال٣اه اللؿاهُاث ال٣اه

ٓص 01بىٗم ٖلى الؿاا٫  ْزالزت ٢ًاة )ازىان مً الؿٗ ٓن ٣ِٞ بُجهم ؾبٗت مدامحن،  ْاخض مً اإلاٛغب(. ؤما املخام ًت ْ

َْظا  ْاخض مً مهغ(.  ٓصًت ْ ْاخض مً الؿٗ ْازىان مً الجؼاثغ ْ ٓن ٖلى البلضان الٗغبُت )زالزت مجهم مً اإلاٛغب  ٖٓػ ٞم

ًٍْ التي ا٢ترخذ ٖلحهم؛ مما ًض٫ ٖلى ؤن اللؿاهُاث ال٣ًاثُت  81ٌٗجي ؤن  ا مً الٗىا ًً ٓا مُل٣ًا ؤ باإلااثت لم ٌؿمٗ

ْؤ ْصَا  ٓهُت الٗغبُتبدض ْاثغ ال٣اه ْالض ٓلت في ألاْؾاٍ  ْمجاالتها ما جؼا٫ مجِ ٓا٢٘ (1)ؾمائها  ا مً َظا ال
ً
ْاهُال٢  .

 ًىدهغ في الخ٣ل ألا٧اصًمي 
ً
الٗغبي في ٖال٢خّ باللؿاهُاث ال٣ًاثُت، ْفي َظا الؿُا١ ٢ضم َظا البدض اؾخبُاًها ممازال

ْالٟ ٧ْلِا جًم بالىٓغ بلى اهدكاع ؤ٢ؿام الضعاؾاث ؤلاؾالمُت،  ٓصًت  ٓن، ْألاهٓمت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ ْال٣اه  ،ّ٣

ْاٖخمض الاؾخبُان ٖلى آعاء  ْلٓ بيؿبت يئُلت.  ٓا اللؿاهُاث ال٣ًاثُت  ٓن يمً مً ٖٞغ ْال٣اه ؤؾاجظة مٗىُحن بال٣ّٟ 

ْبًِٗم قاع٥  ْاحؿاب(  ٓاؾُت بغهامج ) مباقغة مً ؤ٫ْ ماثت مسخو ْنلذ مكاع٧اتهم في الاؾخبُان بٗض مغاؾلتهم ب

ٓع٢ُت ْعي َاالء املخخهحن بسمـ ه٣اٍ جخهل باللؿاهُاث (2)زال٫ الىماطط ال ٢ْض ٦ك٠ الاؾخبُان مؿخٔٓ   .

٫ْ آلاحي:  ال٣ًاثُت، ٦ما ًٓضر الجض

                                                                          
ٓع الضًً. )  (0) ً الٗغبي" 1106بالٗغبي، ؤخمض ه  .34صٌؿمبر، م  18، ٕ مجلت ألازز(. "اللؿاهُاث الجىاثُت في الَٓ

ٓعاٍ( ٖلى ما   (1)  ٓع الغخُلي )َالب ص٦خ ِٗا ٖبر ٌؿغوي ؤن ؤق٨غ ألاؾخاط مىه َٓػ ْج ْهُت لالؾخبُان  ٢ام بّ مً ظِض في بٖضاص الىماطط ؤلال٨تر

ٍٓت ال٣ُمت.)ْاحـ ؤب(بغهامج  ، ٦ما ٌؿغوي ؤن ؤق٨غ ألاؾخاط شجإ الكٍغ٠ )َالب اإلااظؿخحر( ٖلى مغاظٗخّ اللٛ
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 العبارة
افق  أو

 بػدة
افق  أرفل مداًد أو

أرفل 

 بػدو

ْالضعاؾاث  -0 ٓهُت  ْز٣ُت بحن الضعاؾاث ال٣اه الٗال٢ت 

ٍٓت.  اللٛ

42 31 0 2 0 

ْمجاالجّ  -1 ال جسٟى ٖلّي ؤَمُت خ٣ل اللؿاهُاث 

ٖٓت.   اإلاخى

1 01 10 50 3 

٫ٓ الٗلمُت اإلاٗانغة التي ًم٨جها  -2 اللؿاهُاث مً الخ٣

ٓن.  زضمت ال٣اه

03 14 11 26 1 

ال جسٟى ٖلّي ؤَمُت خ٣ل اللؿاهُاث )ال٣ًاثُت،  -3

ْمجاالجّ. ٓهُت، الجىاثُت(   ال٣اه

13 17 14 10 1 

َعـ اللؿاهُاث ال٣ًاثُت بٗض ؤن زبدذ ًجب جض -4

ٓاثضٍ في البلضان اإلاخ٣ضمت. ٞ 

51 12 2 6 4 

 

ٓن ؤَمُت الٗال٢ت بحن  ٓن ًضع٧ ْجبحن لٛت ألاع٢ام في َظا الجض٫ْ ؤن ٖضًصا ٦بحًرا مً ألا٧اصًمُحن اإلاٗىُحن بال٣اه

ٍٓت ْفي اإلا٣ابل ًضع٥ ٖضص ٢لُل ظًضا ؤَمُت ْالضعاؾاث اللٛ ٓهُت  ٖٓت.  الضعاؾاث ال٣اه ْمجاالجّ اإلاخى خ٣ل اللؿاهُاث 

ٓن. ؤما ٖضص  ٫ٓ الٗلمُت اإلاٗانغة التي ًم٨جها زضمت ال٣اه َْىا٥ ٖضص ال بإؽ بّ ًضع٥ ؤن اللؿاهُاث مً الخ٣

ٓصًت الظًً ال جسٟى ٖلحهم ؤَمُت خ٣ل اللؿاهُاث )ال٣ًاثُت،  ٓن في الجامٗاث الؿٗ ألا٧اصًمُحن اإلاٗىُحن بال٣اه

ٓهُت، الجىاثُت(  ٓن مً ؤن ال٣اه ٓن بال٣اه ْػ الخمؿحن في اإلااثت؛ ٞةطا جإ٦ض اإلاٗىُ  جخجا
ً
 مٗخبرة

ً
ْمجاالجّ، ُٞمشل وؿبت

ٓن اإلاكاع٦حن في  ٓاثضَا في البلضان اإلاخ٣ضمت ٞةن اليؿبت الٗٓمى مً اإلاٗىُحن بال٣اه اللؿاهُاث ال٣ًاثُت زبدذ ٞ

ؿِا في الجامٗاث.  الاؾخبُان جٔغ ؤهّ ًجب جضَع

ٓن  ْمً الالٞذ لالهدباٍ ٓن ؤ٦بر مً ٖضص الظًً ًضع٧ ٓن بإن اللؿاهُاث ًم٨ً ؤن جسضم ال٣اه ؤن ٖضص الظًً ًامى

ْلئ٪ الظًً ال جسٟى ٖلحهم ؤَمُت خ٣ل اللؿاهُاث )ال٣ًاثُت،  ْٖضص ؤ ؤَمُت الخ٣ل الٗلمي ألاْؾ٘ )اللؿاهُاث(، 

ْلٗل ؾبب طل٪ ٧لّ  ْمجاالجّ ؤ٦بر مً الٟئخحن الؿاب٣خحن.  ٓهُت، الجىاثُت(  ؤن خ٣ل ٖلم اللؿاهُاث ال حهم ال٣اه
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ا لِا.
ً
ٓا ؤ٦ثر بصعا٧ ٓن، ؤنبد َْٓ ال٣اه ٓن؛ ٞةطا اجهلذ اللؿاهُاث بمُضان اَخمامِم،   ألا٧اصًمُحن اإلاٗىُحن بال٣اه

ْاإلاخٗلمحن  ٓم ال٣غاء   -الؾُما في الجامٗاث-ٍْب٣ى ٖلى ٖاج٤ اللؿاهُحن الٗغب الٗمل ٖلى ج٣ضًم اللؿاهُاث بلى ٖم

َٓحن بالىجاح ا ْمجها اللؿاهُاث ال٣ًاثُت، التي حٗض مً مى  ، ٫ٓ الٗلمُت ألازٔغ ل٨بحر الظي خ٣٣خّ في ٖال٢اتها م٘ الخ٣

 للؿاهُاث 
ً
ُت زاعط الضعؽ اللٛٓي َم ؤ٦ثر ج٣بال ٫ٓ اإلاٗٞغ ٢ْض اجطر ؤن اإلاِخمحن بالخ٣ ؤخضر زماع َظا الخ٩امل. 

ن ٞحها مىاًٞؿا لخ٣لِم بل عاًٞضا لّ؛ ٞال ٢ْض ٠٣ً مٗاعى للؿاهُاث مً  الخضًشت؛ ألجهم ال ًْغ ٓن لِا ؤّي ٖضاء.  ٨ًى

ْالؿحر بّ هدٓ آٞا١ ؤعخب لخضمت اللٛت الٗغبُت بؿبب  ٓع الخ٣ل  ٍٓحن الٗغب ؤهٟؿِم؛ لُمشل خاظًؼا ؤمام جُ اللٛ

 الخمؿ٪ بمباصت ٢ضًمت ال ًم٨جها ؤن ججضص هٟؿِا.
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 زاجمت

ْمً زال٫ وكاَاث اللؿاهُاث ال٣ً ا اجطر مً زال٫ َظٍ الضعاؾت،  اثُت، ؤن اللؿاهُاث لِؿذ ٖلما جىٓحرًً

 جُب٣ُُت هاٞٗت 
ً
ال ٓم خ٣ ٣ِٞ، ٦ما ًًٓ طل٪ ٦شحر مً اإلاِخمحن بها في الٗالم الٗغبي، بل بن اللؿاهُاث جخًمً الُ

٫ٓ ٖلمُت ؤزٔغ طاث َبُٗت اظخماُٖت ٦ما هي خا٫ اللؿاهُاث ال٣ًاثُت التي  للمجخم٘. الؾُما خحن جخضازل م٘ خ٣

ال جسٟى آزاع َظا الخٗاْن ؤلاًجابُت ٖلى املجخم٘  ظؿضث في الٛغب ٓن.  ْال٣اه ْمشمًغا بحن اللؿاهُاث  ا  ًْها ٢ًٍٓ حٗا

ٍِْٓغ مً زال٫ اججاَاث اللؿاهُاث في الٗالم  ٖٓت بما ًد٤٣ الٗضالت للجمُ٘.  ْهّ اإلاخى ٓهاجّ املخخلٟت ْفي قا بم٩

ٓاهب  ٓن ظاصًً بلى الخٗامل م٘ الج الخُب٣ُُت التي حٗض مً زماع اللؿاهُاث الُاوٗت؛ ألجها الٗغبي ؤن الباخشحن ال ٌؿٗ

ْما جدخاظّ اللٛاث مً  إلات  ٍٓت في يٓء الٗ ٫ٓ ٖلمُت مالثمت للٗضًض مً اإلاك٨الث اللٛ ؤزبدذ ٢ضعتها ٖلى ج٣ضًم خل

ٓن ْؤلاظغاءاث ال٣ًاثُت حٗض بٟخذ با ْال٣اه ٓانل. بن الٗال٢ت بحن اللٛت  ٓاظِت ٖالم الخ ٍٓت إلا ب ْؾاثل صٖم جىم

ٓصًت َبُٗت َظٍ  ٓن في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ ْال٣اه ٗت  ٓن في الكَغ ٍْضع٥ املخخه ْالخٟاٖل ٖلى آٞا١ ؤْؾ٘.  الخٗاْن 

ٓع ٖلمي خضًض ًخمشل في جُب٣ُاث اللؿاهُاث ال٣ًاثُت.  ا مً مىٓ ٍَٓغ  الٗال٢ت، ل٨ً البض مً جُ
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