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ظهرت فً الحقبة الزمنٌة األخٌرة وتحدٌدا منذ ثمانٌنٌات القرن الماضً الكثٌر من الدراسات التكاملٌة 
التً تحاول االستفادة من نظرٌات وتطبٌقات العلوم المختلفة والربط بٌنها لتحقٌق أهداف أكادٌمٌة 
ومعرفٌة وعملٌة متنوعة ربما لم تكن متاحة فً مراحل زمنٌة سابقة ومن العلوم التً كانت محور 

اهتمام لهذه الدراسات التكاملٌة علم اللغة وتفرعاته المختلفة،فقد ظل هذا العلم محوراً أساسٌاً فً كثٌر 
وعلم نفس (sociolinguistics)من تلك الدراسات التً ظهرت حدٌثاً مثل علم اللغة االجتماعً

 .،وعلوم أخرى ٌضٌق المجال عن حصرها فً هذه الدراسة(Psycholinguistics)اللغة
ومن أهم تلك الدراسات التكاملٌة التً ظهرت فً اآلونة األخٌرة وشهدت تطوراً سرٌعاً،ما ٌعرف بعلم 

الذي ٌشمل مجاالت متعددة أهمها إثبات هوٌة  (Forensic Linguistics)اللغة الجنائً
من خبلل البصمة الصوتٌة،وإثبات هوٌة المؤلف فً حالة  (Speaker Identification)المتحدث

 Discourse) ، وتحلٌل الحوار(Author Identification)النصوص المكتوبة
Analysis)وعلم اللهجات، Dialectology وتحلٌل األصول اللغوٌة، Linguistic 

Language Comprehensibility وإصبلح اللغة القانونٌة، Legal language Reform ،
 .(Brennan 2001) برٌنان

وقد استخدمت نظرٌات وتطبٌقات علم اللغة الجنائً بصورة مباشرة فً الكشف عن بعض الجرائم 
التً شغلت الرأي العام العالمً لفترات طوٌلة،ومن أشهر الجرائم التً استخدم فٌها علم اللغة الجنائً 

 )بصورة أساسٌة لكشف هوٌة الجانً،ما عرف فً التارٌخ الحدٌث بجرٌمة مغتصب ٌوركشٌر
Yorkshire Ripper)  التً وقعت أحداثها فً مدٌنة ٌوركشٌر البرٌطانٌة فً ثمانٌنات القرن

 john Bein)الماضً كما استخدمت مبادى هذا العلم فً التحقٌق فً جرٌمة قتل جون بن راسمً
Rasmey) وما عرف بقضٌة سمبسن(simpson Case)  ًوتفجٌرات أوكبلهوما الشهٌر ف

 .Nolan (نوالن).الوالٌات المتحدة
واكتسب علم اللغة الجنائً أهمٌة كبرى فً مجال الدوائر القانونٌة،ونشأت بعض المراكز األكادٌمٌة 

المتخصصة فً هذا المجال،حٌث ظهرت الجمعٌة العالمٌة لعلم اللغة الجنائً ومقرها الوالٌات المتحدة 
االمرٌكٌة،والجمعٌة العالمٌة لعلم األصوات الجنائً ومقرها المملكة المتحدة،وظهر إلى حٌز الوجود 

 International)بعض المجبلت والدورٌات المتخصصة مثل المجلة العالمٌة للغة الخطاب والقانون
Journal of Speech. Language and the Law ( التً تهتم بنشر المواضٌع والدراسات

 .ذات الصلة بعلم اللغة الجنائً وعبلقة اللغة بالقانون
وقد شهدت عواصم كثٌر من البلدان الغربٌة العدٌد من المؤتمرات السنوٌة والندوات الدورٌة 

والمحاضرات العامة التً عالجت هذا العلم المتنامً،والذي ٌكتسب أهمٌة متزاٌدة ٌوماً بعد ٌوم،أما 
جامعات الدول الغربٌة فقد أبدت هً األخرى اهتماماً كبٌراً بعلم اللغة الجنائً وقد قدمت برامج عدٌدة 

 .((Tiersma.2003 (تٌرسما )متخصصة فً هذا المجال
والحقٌقة أن مئات الدراسات والبحوث المٌدانٌة قد أجرٌت خبلل العقدٌن األخٌرٌن فً مجال علم اللغة 
الجنائً،واألمر الذي أهل هذا الفرع من فروع علم اللغة التطبٌقً لٌصبح علماً قائمة بذاته له أصوله 
وفروعه وقواعده ونظرٌاته وتطبٌقاته المختلفة ،والمعلوم أن كل تلك الدراسات والبحوث قد تمت 

 .ونشرت فً الغرب،ولم ٌكن لعالمنا العربً من دور ٌذكر تلك الدراسات
حقاً أن علماء العرب المحدثٌن لم ٌولوا هذا المجال ما ٌستحقه من اهتمام وظلت األمة كلها عالة على 

ما قدمه الغربٌون فً هذا المجال مع العلم أن علماء المسلمٌن والعرب األوائل كانت لهم الرٌادة 



مبادى هذا العلم فً - ومنذ القرن الثالث الهجري-والسبق فً هذا المجال حٌث استخدم اإلمام الطبري
 .إثبات صحة األحادٌث النبوٌة وتأصٌل التراث اإلسبلمً

 
 :أهداف الدراسة -1
 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرٌف بعلم اللغة الجائً من حٌث نشأته وتطوره وفروعه وتطبٌقاته فً 
مجال اإلثبات الجنائً وتحدٌد هوٌة المجرمٌن من خبلل دراسة الشواهد والبٌانات اللغوٌة المسجلة أو 

 .المصاحبة لوقوع الجرائم
كما تهدف هذه الدراسة إلى تحفٌز اللغوٌٌن العرب والمسئولٌن فً الدوائر العدلٌة الرتٌاد هذا المجال 

الحٌوي الهام االوسهام بما لدٌهم من معارف وخبرات راسخة فً علم اللغة فً تطوٌر هذا العلم 
 .لصالح األمة واإلنسانٌة جمعاء

 
 :أهمٌة الدراسة-2
 

تمثل إحدى الدراسات النادرة من نوعها فً - وحسب علم الباحث–تتجلى أهمٌة هذه الدارسة فً أنها 
وهً بذلك ٌمكن أن تسد فراغاً فً المكتبة العربٌة فً هذا - عالمنا العربً فً مجال اللغة الجنائً

المجال الحٌوي المهم،والذي ٌمثل نقطة التقاطع بٌن تطبٌقات علم اللغة والقانون وعلوم األدلة الجنائٌة 
 .فً اإلثبات الجنائً وفض المنازعات القانونٌة التً تتضمن أدلة لغوٌة

 
 :منهج البحث -3
 

اعتمد الباحث فً هذه الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً وذلك من خبلل استعراض وتحلٌل المادة 
العلمٌة المدونة فً الكتب والدورٌات العلمٌة ووقائع المؤتمرات والندوات ووثائق المؤسسات األمنٌة 
والنظم العدلٌة العالمٌة ووقائع بعض المحاكم المتاحة لبلطبلع،وقد استخدم الباحث هذه المادة العلمٌة 
لوصف وتعرٌف اللغة الجنائً وتحلٌل محتوٌاته واالستدالل بها على كثٌر من أطروحاته النظرٌة وقد 

( م1425الشهري، )ٌسمى هذا المنهج أحٌاناً بالمنهج المكتبً
 
 
 
 
 

 :أسئلة البحث -4
 

تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن سؤال رئٌسً واحد تتفرع منه عدة أسئلة ثانوٌة،فسؤال البحث 
 .ما علم اللغة الجنائً؟ وتتفرع منه األسئلة التالٌة: الرئٌسً هو

 متى وكٌف نشأ هذا العلم؟ -
 ما التطورات التً طرأت علٌه؟ -
 ما فروعه ومجاالته؟ -
 ما استخداماته؟ -
 كٌف ٌمكن أن ٌتطور هذا العلم؟ -



كٌف ٌمكن االستفادة منه فً المجال القضائً والقانونً وفً مجال كشف الجرٌمة ومتابعة  -
 المجرمٌن؟

 
 ما هو علم اللغة الجنائً؟ -5
 

علم اللغة الجنائً بأنه فرع من فروع علم اللغة التطبٌقً،وهو ٌقوم  (Asher,1994)(أشر )ٌعرف
على دراسة وتحلٌل وقٌام البٌانات اللغوٌة المصاحبة لوقوع الجرٌمة بهدف تحدٌد هوٌة الجانً أو 

 .المتهم
فٌقدم تعرٌفاً أوسع وأكثر تفصٌبلً لمصطلح علم اللغة الجنائً  (koposov.2003)(كوبرسوف)أما

هو العلم القائم على دارسة النصوص التحرٌرٌة والشفهٌة ذات الصلة بالجرائم والخبلفات : فٌقول بأنه
القانونٌة أو المسائل المتعلقة بإجراءات التقاضً أو ما ٌتعلق بلغة القانون ومدى وضوحها وكٌفٌة 

 .إصبلحها وإتاحتها لفهم األشخاص العادٌٌن والمتخصصٌن على السواء
فٌشٌر إلى أن هناك خبلفاً فً مفهوم هذا المصطلح فً أوساط  (Brennan2001)(برٌنان )أما 

الباحثٌن فً هذا المجال،فالبعض ٌحصره فً استخدام تقنٌات ونظرٌات علم اللغة للتحري فً الجرائم 
التً تشكل البٌانات اللغوٌة فٌها جزءاً من القرائن،أو كل القرائن واألدلة الجنائٌة أو المدنٌة الموجودة 
فً مسرح الجرٌمة أو النزاع أما البعض اآلخر من الباحثٌن فٌوسعون مفهوم هذا المصطلح لٌشمل 

 .دراسة كل ما سبق إضافة إلى دراسة كل العبلئق القائمة بٌن اللغة والقانون
 (forensic phonetics)ولعل من أبرز فروع علم اللغة الجنائً ما ٌعرف بعلم األصوات الجنائً

بأنه العلم الذي ٌستخدم تقنٌات ونظرٌات علم األصوات فً  (fraser,2005)(فرٌزر)الذي ٌعرفه
التحري فً المسائل القانونٌة أو كشف هوٌة الجناة من خبلل فحص بٌنات صوتٌة مسجلة أو مباشرة 

 .،صدرت لحظة حدوث النزاع أو الجرٌمة
 speaker)ومن أهم تطبٌقات هذا الفرع من علم اللغة الجنائً،ما ٌعرف بإثبات هوٌة المتحدث

Identification) وذلك من خبلل تحلٌل البٌانات الصوتٌة المباشرة أو المسجلة،وٌشمل هذا الفرع
والتً  (Voice Line-ups)وطابور الشخصٌة الصوتً (voiceprint)دراسة البصمة الصوتٌة

 .سوف ٌأتً الحدٌث عنها مفصبلً فٌما بعد
 
 :تارٌخ وتطور علم اللغة الجنائً -6
 

مثله مثل بقٌة كثٌر من العلوم،فإنه من الصعب الجزم بتحدٌد تارٌخ زمنً بعٌنه لنشأة علم اللغة 
الجنائً،ولكن علماء اللغة الغربٌٌن ٌزعمون أن الشواهد األولى الستخدامات هذا العلم توجد فً 

حٌث ٌروي الكتاب المقدس كٌف حصل ٌعقوب االبن األصغر  (Genesis)اإلنجٌل فً سفر ٌوحنا
،رغم أنه لم ٌكن فً الحقٌقة (primogeniture)لنبً هللا إسحاق على حق االبن األكبر المسمى بـ

،فمنحه أبوه (Esau)هو االبن األكبر إلسحاق،ولكنه قدم نفسه ألبٌه مقلداً صوت أخٌه األكبر عٌسو
فبهذه  )Interpol forensic scirnces symposium 2001ندوة االنتربول،)إسحاق هذا الحق

الحادثة ٌستشهد الغربٌون على أن الصوت ٌمكن أن ٌستخدم كوسٌلة مهمة لتمٌٌز الشخصٌة 
فتؤكد أن نشأة علم اللغة ترجع إلى عهد اإلغرٌق والرومان،حٌث  (Cotterill.2003)(كوترل)أما

انشغلت تلك الشعوب بالخبلفات القائمة بشأن إثبات صحة نسبة بعض المؤلفات األدبٌة والمسرحٌة 
 .لكتابها والذٌن كانوا كثٌرا ما ٌتهمون بعضهم بالتزوٌر والسرقات األدبٌة

فان كثٌراً من الباحثٌن ظلوا فً حٌرة وشك شدٌدٌن بشأن صحة - ومنذ عصر النهضة- والثابت أنه
نسبة بعض المؤلفات العالمٌة لمؤلفٌها،ولم ٌنج من هذا الشكوك كتاب اإلنجٌل المقدس ورواٌات شكٌبر 

 .وغٌرها من األعمال األدبٌة العالمٌة المشهورة



أما فً الحضارة اإلسبلمٌة،فالثابت أن علماء المسلمٌن األجبلء وخصوصاً علماء الحدٌث كانوا أول 
من استخدم أسالٌب هذا العلم،وبدقة متناهٌة،فً إثبات نسبة األحادٌث الشرٌفة للرسول صلى هللا علٌة 

وسلم،وٌعتبر اإلمام الطبري،رحمة هللا،إماماً فً هذا العلم،حٌث استخدم الطبري نظرٌات علم 
 (م1425صدٌق، )األسلوبٌة وبنفس الطرٌقة التً ٌستخدم بها الٌوم إثبات صحة تلك األحادٌث الشرٌفة

وزمبلئه من علماء اللغة  (Roger shuy)وفً العصر الحدٌث،فإن دراسات ورجر شوي
األمرٌكٌٌن فً مطلع الثمانٌنات من القرن الماضً،هً التً وضعت اللبنات األساسٌة لعلم اللغة 

وقد عالجت تلك الدراسات الكثٌر من المجاالت الجنائٌة (Forensic Linguistics )الجنائً
والنزاعات المدنٌة التً تكون اللغة فٌها جزءا من البٌانات المتاحة أو كلها،ومن البلفت للنظر،أن 

 .(Levi.1994) لٌفً)معظم هذه الدراسات قد صوبت جهودها،ومنذ البداٌة،إلى لغة القانون ذاتها 
وفً أسترالٌا، ظهر هذا العلم ألول مرة فً منتصف التسعٌنٌات،حٌث بدأ الباحثون فً استخدام 

نظرٌات علم اللغة االجتماعً وتطبٌقاتها فً مسائل ذات صلة بالجرٌمة والنزاعات القانونٌة،وكان 
وكان .جل اهتمام هؤالء العلماء منصًبا على حفظ حقوق األفراد أثناء التحقٌقات واإلجراءات القانونٌة

السكان األصلٌٌن  (Aborigine)هؤالء العلماء منشغلٌن تحدٌداً بالصعوبات التً تواجه األبورجٌنً
ألسترالٌا،أثناء التحقٌقات التً تجرى معهم بواسطة رجال الشرطة 

وفً الوالٌات المتحدة، أسس مكتب التحقٌقات (Eades,1994)(إٌداس)والقانون
،أحدث وأكبر مختبر لفحص البٌانات اللغوٌة فً العالم لتقدٌم خدمات معلوماتٌة (FBI)الفدرالً

علم اللغة  (Tiersma)(تٌرسما)واستخبارٌة للسلطات القانونٌة الوالئٌة واالتحادٌة فً أمرٌكا،وٌذكر
الجنائً،وترقٌة وسائله لتقدٌم معلومات دقٌقة لمساعدة المؤسسات الشرطٌة والقانونٌة إلقامة العدل 

 .ومحاربة الجرٌمة العالمٌة المنظمة واإلرهاب
أما فً المملكة المتحدة،فإن شعبة خدمات العلوم الجنائٌة،تمثل قسماً أساسٌاً فً وزارة الداخلٌة 

البرٌطانٌة،وهً تضطلع بدور مهم لتوفٌر معلومات دقٌقه لمساعدة الشرطة ورجال القانون إلصدار 
ندوة  )أحكامهم وذلك بعد فحص وتحلٌل األدلة الجنائٌة أو المدنٌة المشتملة على بٌانات لغوٌة 

 .(2001االنتربول،
ومما ٌجدر ذكره هنا،أن التقدم التقنً المذهل الذي طرأ على عالم التسجٌل اإللكترونً لؤلصوات 

جعل من الممكن تسجٌل األصوات بدقة متناهٌة وتحلٌلها رقمٌاً،األمر الذي دفع بعلم اللغة الجنائً إلى 
كولثارد  )آفاق رحٌبة وأعطاه درجة أعلى من المصداقٌة،مهد لقبول نتائجه فً المحافل القانونٌة

 .(Coulthard& Cotterill.2006)(وكوترٌل
وبالفعل،فقد حاز هذا العلم على اعتراف الدوائر العدلٌة فً كثٌر من البلدان المتقدمة مثل الوالٌات 

ففً كل تلك البلدان .المتحدة والملكة المتحدة وأسترالٌا،إضافة إلى ألمانٌا والنمسا والمجر والسوٌد
أنشئت المختبرات اللغوٌة الجنائٌة التً ٌقوم بالعمل فٌها مجموعة من اللغوٌٌن المدربٌن تدرٌباً عالٌاً 
لتقدٌم شهاداتهم فً المحاكم والدوائر القانونٌة بناء على فحص البٌانات الصوتٌة وتحلٌلها إلثبات 

 .صحة نسبها للمتهم أو نفٌها عنه
 
 :علم اللغة الجنائً والقانون -7
 

هناك عبلقة وطٌدة بٌن علم اللغة الجنائً واإلجراءات القانونٌة سواء أكانت هذه اإلجراءات القانونٌة 
جانب : تتعلق بالمسائل الجنائٌة أو النزاعات المدنٌة وتقوم هذه العبلقة على مرتكزٌن أساسٌٌن هما

 .التحقٌق الجنائً وجانب النظر فً لغة القانون
أما فً الجانب الجنائً،فان هذا العلم ٌسعى إلثبات صحة نسبة البٌانات اللغوٌة إلى الجانً أو إثبات 

 .(Brennan.2001)(برٌنان)براءة المتهم منها



وعلى الجانب اآلخر فان علم اللغة الجنائً ٌنظر فً مدى وضوح لغة القانون ومدى فهمها لدى عامة 
الناس وخاصتهم،كما ٌهتم بقضاٌا الترجمة فً المحاكم،والتحرٌات القانونٌة،ومدى دقتها،والمشاكل 
اللغوٌة الناتجة عن االختبلفات الثقافٌة للمتهمٌن المنتمٌن لبعض األقلٌات،ومدى تأثٌر ذلك على 

 .التواصل بٌن المتهم وسلطات المحكمة والقانون،وتأثٌر ذلك على سٌر العدالة
ففً كل الظروف السابقة ٌستخدم عالم اللغة معرفته بأصول علم اللغة العام ونظرٌاته وتقنٌاته إلثبات 
أو نقض البٌانات اللغوٌة المنسوبة للمتهم،وهذا األمر ربما ٌتطلب من اللغوي التعامل مع كافة فروع 
ومجاالت علم اللغة مثل نظرٌات اكتساب اللغة،وعلم اللهجات،وتحلٌل الخطاب،وعلم األصوات،وعلم 

 .األسلوبٌة،وغٌرها لتحقٌق أهدافه المذكورة أعبله
فً أي مرحلة من اإلجراءات القانونٌة ٌستدعً عالم اللغة الجنائً : وتبقى اإلجابة عن السؤال التالً

لئلدالء بشهادته؟ ولئلجابة عن هذا السؤال،فانه ٌنظر إلى اإلجراءات القانونٌة على أنها تتكون من 
مرحلة جمع المعلومات : فٌما ٌلً(Olsson.2004)(أولسون)ثبلث مراحل،ٌحصرها

والتحرٌات،ومرحلة المحاكمة،ومرحلة االستئناف،فقد ٌستدعى عالم اللغة الجنائً لئلدالء بشهادته فً 
مرحلة التحري بعد فحص البٌانات الموجودة فً تلك المرحلة إن كانت تحتوي على بٌنات لغوٌة،وقد 
ٌكتفى بذلك وقد ٌستدعى فً مرحلة المحاكمة دون مرحلة التحري،وقد ٌستدعى فً مرحلة استئناف 
الحكم دون غٌرها إذا ظهرت معلومات وبٌنات لغوٌة لم تكن متاحة فً المرحلتٌن السباقتٌن،وقد 

ٌستدعى اللغوي للنظر فً بعض القضاٌا حتى قبل مرحلة التحري،وقبل أن تكون المسألة موضوعاً 
 .لنزاع قانونً لتقدٌم وجهة نظره المتخاصمٌن

إن اللغوي قد ٌستدعى فً أي مرحلة من مراحل اإلجراءات القانونٌة،وقد ٌستدعى : وخبلص القول
فً مرحلة دون أخرى حسب وجود البٌنات وظهروها،وقد ٌستدعى اللغوي حتى قبل تصبح المسألة 

 .موضوعاً لنزاع جنائً أو مدنً
 
 :مجاالت علم اللغة الجنائً-8
 

سبق القول بأن علم اللغة الجنائً قد شهد تطوراً سرٌعاً خبلل العقدٌن األخٌرٌن وشمل مجاالت 
متعددة،وأصبح عالم اللغة ٌستدعى للنظر فً قضاٌا جنائٌة ومدنٌة معقدة لٌدلً بشهادته بعد تحلٌل 
البٌنات اللغوٌة المصاحبة لوقوع الحدث الجنائً أو النزاع المدنً ومن أبرز مجاالت هذا العلم ما 

 :ٌلً
 

 : Speaker Idintificationإثبات هوٌة المتحدث 1.8
 

إثبات هوٌة المتحدث هو أكثر مجاالت هذا العلم شهرة وأكثرها استخداماً فً النزاعات الجنائٌة 
والمدنٌة،فهذا المجال ٌستخدم نظرٌات وتطبٌقات علم األصوات الجنائً للتعرف على هوٌة الشخص 

بعبارة أخرى،فان هذا هو المجال الذي تستخدم فٌه المعارف  (Rose.2002)(روز)من خبلل صوته
التفصٌلٌة بعلم األصوات إلثبات تورط المتهم أو نفٌه فً قضٌة ما وذلك من خبلل تحلٌل البٌانات 

 .الصوتٌة المقترنة بالحدث الجنائً
والمعلوم أن كثٌراً من الدوائر األمنٌة والعدلٌة على نطاق العالم والمسئولة عن مكافحة الجرٌمة وتتبع 
المجرمٌن،تقوم بالكثٌر من أعمال التنصت من خبلل األجهزة االلكترونٌة المتطورة على تحركات 

بعض المتهمٌن أو المشبوهٌن أو المتورطٌن فعبلً فً أعمال إرهابٌة إجرامٌة أو مخالفات قانونٌة،وقد 
ٌتم ذلك من خبلل التنصت على الهواتف،وزرع األجهزة الحساسة الخفٌة فً محٌط الهدف أو المشتبه 

 .به أو المجرم للحصول على بٌنات صوتٌة تثبت جنائٌة المشتبه أو براءته



ولما كانت هذه التسجٌبلت تستخدم عادة كأدلة إثبات فً التحرٌات واإلجراءات القضاٌة،فان ذلك 
والمعلوم سلفاً أن تمٌٌز   (Koenig.1993) كوٌنق )ٌستوجب تحدٌد هوٌة المتحدث بدقة شدٌدة

األصوات ٌتم بسهولة إذا تم من خبلل وسائل المراقبة محددة الهدف أو إذا أشار المتحدث الى بعض 
أسماء األشخاص أو األماكن فً محادثته وقد تقبل هذه البٌنات الصوتٌة كأدلة من الدرجة األولى فً 

عملٌات اإلجراءات القضائٌة،أما فً حالة إثبات هوٌة المتحدث من خبلل االستماع إلى البٌنات اللغوٌة 
فقط أو حتى من خبلل التحلٌل المعملً لتلك البٌنات فان المسألة تشهد جدال قانونٌا كبٌراً،وأن تلك 
البٌنات ال تعامل معاملة المسلمات وأن مستوى دقتها غالباً ما ٌكون محل تساؤل لدى كثٌر من 

 :و عموما ًفإن التعرف على هوٌة المتحدث ٌمكن أن ٌتم بطرٌقتٌن أساسٌتٌن هما.القانونٌٌن
   Identification)  (Auditory  طرٌقة التعرف على هوٌة المتحدث من خبلل السمع العادي -1

 .(Voice line- up)عن طرٌق ما ٌعرف بطابور الشخصٌة الصوتً
طرٌقة التعرف على هوٌة المتحدث باستخدام التقنٌات الحدٌثة ووسائل التحلٌل الصوتً  -2
،وتشمل هذه الطرٌقة ما ٌعرف بالبصمة (Technical Speaker Identificaion)التقنً

 .(Voiceprint)الصوتٌة
 Auditory Identification تمٌٌز هوٌة المتحدث بالسماع 1.1.8

تمٌٌز هوٌة المتحدث من خبلل االستماع إلى صوته سلوك فطري ٌتم بصورة طبٌعٌة فً حٌاتنا 
الٌومٌة وال ٌحتاج فٌه الشخص ألكثر من أن ٌستخدم حاسة سمعه دون الحاجة إلى معرفة بأصول علم 
األصوات وال إلى معٌنات صوتٌة إال إذا كان الشخص ٌعانً من صعوبات فً السمع،وهذا اإلجراء 

ٌتم حٌنما ٌسمع الشخص شخصاً آخر فٌمٌزه من خبلل صوته دون أن ٌراه كما ٌحدث فً حالة 
 .المكالمات الهاتفٌة مثبلً 

الى أن هناك عدة استخدامات لهذا النوع من تمٌٌز هوٌة المتحدث  (Nolan.1997)(نوالن)وٌشٌر
من خبلل صوته فً الحاالت الجنائٌة،فمن تلك الحاالت أن ٌدلً أحد الشهود بشهادته فً جرٌمة ما 

 .مثبلً ( إن هذا صوت زٌد ٌهدد بالحاق اإلذى بعمرو (قائبل
وفً حالة أخرى قد ٌكون الشاهد ال ٌعرف المتحدث شخصٌاً،ولكن ٌعرف صوته فقط كأن ٌقول 

هذا هو نفس الصوت الذي اتصل بً صاحبه أمس ثبلث مرات ٌطلب منً وصف الطرٌق  ):الشاهد
 .(لمنزل زٌد

وفً الحالة الثالثة قد ٌطلب من الشاهد االنصات لطابور من األصوات المشتابهة والتً تتضمن 
صوت المتهم،فٌطلب من الشاهد تمٌٌز صوت الجنائً أو المتهم من بٌن تلك األصوات وهذا ما ٌعرف 

 .(Voice line-up)بطابور الشخصٌة الصوتً
إلى أن الذٌن ٌتحدثون بلهجات إقلٌمٌة متمٌزة هم الذٌن ٌمكن  (Brennan.2001)(برٌنان )وٌشٌر 

فولكس )تمٌٌزهم بسهولة من خبلل طابور الشخصٌة الصوتً،وٌشٌر 
إلى أن األشخاص الذٌن ٌعانون من بعض عٌوب النطق  (foulkes&Barron.200)(وبارون

كالذٌن ٌتأتئون أو ٌمٌلون إلى إخراج بعض األصوات من خٌاشٌمهم أو الذٌن ٌتأتئون أو ذوي 
 .االصوت الغلٌظة أو الحادة،وٌسهل التعرف علٌهم من خبلل أصواتهم الممٌزة أصبلً 

أما طابور الشخصٌة الصوتً،الذي سبق ذكره،فانه إجراء مشابه لطابور الشخصٌة المعروف الذي 
تستخدمه الشرطة للتعرف على شخصٌة المتهم ٌتم عن طرٌق شهود العٌان،ولكن فً طابور 

الشخصٌة الصوتً،فان التعرف على شخصٌة المتهم عن طرٌق شهود السماع،حٌث ٌعرض صوت 
المتهم مع عدة أصوات مشابهة له على شرٌط مسجل فً شكل طابور،وٌطلب من الشاهد االستماع 
الى تلك األصوات بعناٌة لٌمٌز من بٌنها الجانً الذي أدعى الشاهد أو المجنً علٌه أنه ٌعرفه من 

 .خبلل صوته
 (Champon& meuwly.2000)(شامبن ومٌولً )ومع أن هذا األجراء ٌبدو معقوال،إال أن

إنه ٌجب التأكد من عدم وجود مؤشرات تجعل : ٌقدمان تحفظاً منطقٌاً على هذا األجراء،فٌقوالن



صوت المتهم نشازاً أو مخالفاً لؤلصوات المسجلة على الشرٌط،كان ٌتحدث أحدهم تلقائٌاً واآلخرون 
أخذ أصوات الطابور من مجمل تحقٌقات  (Nolan.1997)(نوالن )ٌقرؤون نصاً مكتوباً وٌقترح 

 .الشرطة مع المتهم ومع غٌره حتى تكون أكثر واقعٌة وتلقائٌة
 (Technical Speaker Identitication)تمٌٌز هوٌة المتحدث تقنٌاً  2.1.8

هذا اإلجراء ٌشمل استخدام المعرفة األكادٌمٌة المتخصصة بعلم األصوات واستخدام المعدات 
اإللكترونٌة فً إثبات هوٌة المتحدث وٌتم ذلك من خبلل التحلٌل العلمً والتقنً لعٌنة من صوت 

الذي  (Henry sweet)المتهم،وقد أشتهر فً هذا المجال ،عالم األصوات بروفٌسرو هنري سوٌت
أهلته معرفته بعلم األصوات إلى أن ٌصنف أي شخص فً لندن وٌحدد مكان سكنه فٌها بدقة كما 

، أول من تقلد لقب األستاذٌة فً جامعة (Daniel Johns)اشتهر أٌضاً فً هذا المجال دانٌال جونز
 .(Collins& Inger)(كولٌنز وانقر)لندن فً هذا المجال

وقد ساعد فً تقدم هذا الفرع،والتطور المذهل الذي حدث فً إمكانٌة تسجٌل األصوات وتحلٌلها 
الكترونٌاً،بحٌث أصبح باإلمكان تسجٌل األصوات وتحوٌلها إلى أشكال بٌانٌة بواسطة جهاز 

لتوفر معلومات ثابتة ٌمكن مقارنتها والوصول الى أحكام قاطعة  (Spectograph)االسبكتوقراف
 Interpol forensic)ندوة االنتربول عن العلوم الجنائً)بشأن صحة نسبتها إلى متحدث ما 

Science symposium.2001). 
قد تمخض عنه ظهور ما عرف بالبصمة  (spectograms)وإن استخدام البٌانات الصوتٌة المرئٌة

( 1945-1939 )وقد بدأ ظهور هذه التقنٌة أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة (Voicepriant)الصوتٌة
حتى انتهى األمر إلى تحوٌل الذبذبات الصوتٌة إلى رسومات بٌانٌة ٌمكن مطابقتها ومقارنتها بدقة من 

 .خبلل األجهزة الرقمٌة المتقدمة
وإن المبدأ األساسً الذي تقوم علٌه البصمة الصوتٌة،هو نظرٌة تقول بأن األصوات قد تتشابه ولكنها 

 (2005عمر، )كالبصمة ال تتطابق أبداً 
وبنظرة سرٌعة إلى طرٌقة إنتاج الصوت،نجد أن الصوت البشري ٌحدث نتٌجة اهتزاز األوتار 
الصوتٌة الكائنة فً الحنجرة بعفل هواء الزفٌر بمساعدة العضبلت المجاورة التً تحٌط به تسعة 

غضارٌف صغٌرة تشترك مع اللسان واألسنان واللهاة والشفتٌن لتخرج نبرة صوتٌة تمٌٌز كل إنسان 
عن سواه،وهذا التمٌٌز واالختبلف ناتج فً المقام األول عن اختبلف تشكٌله أجهزة النطق لدى كل 

شخص،فالمعلوم أنه ال ٌوجد شخصان ٌملكان أجهزة نطق متطابقة ولما كان الحال كذلك،فإنه ال ٌمكن 
أن ٌوجد شخصان ٌتحدثان بطرٌقة واحدة ،وذلك الختبلف األجهزة التً تشكل الصوت لدى كل 

 (م2005شخص  عٌد،
كالبصمات ال تتطابق فكل شخص ٌولد بجهاز نطق فرٌد ٌنتج صوتا فرٌداً مختلفاً عن - فأالصوات إذن

واألغرب من ذلك أنه حتى التوائم وعلى الرغم من تطابقهم فً كل  (م2005عازي،)اآلخرٌن 
شًء،لٌس فقط على الصعٌد المادي المحسوس،كالشكل والطول ولون الشعر والعنٌٌن،ولكن على 

 .(2004غالب،)الصعٌد المعنوي والسلوكً أٌضاً،إال انهم ٌختلفون فً أصواتهم
وقد استغل العاملون فً مجال البحث الجنائً هذه البصمة الصوتٌة فً تحقٌق هوٌة الشخص 

المعٌن،حٌث ٌمكنهم تحدٌد هوٌة المتحدث حتى ولو نطق بكلمة واحدة، وٌتم ذلك بتحوٌل رنٌن صوت 
 .(Spectograph)الى ذبدبات مرئٌة بواسطة جهاز تحلٌل الصوت

وقد بدأت فعبلً أجهزة الشرطة فً االستفادة من بصمة الصوت فً الكشف عن هوٌة المجرمٌن 
وٌتم ذلك عن طرٌق رسم بٌانً . وخاصة فً حاالت الببلغات المجهولة التً تتم عن طرٌق الهاتف

وقد ثبت من خبلل هذه الدراسات أنه ٌوجد مدى  (الوقت ،القوة، الذبذبة )للصوت ٌحدد ثبلثة أبعاد هً
 .(cain.2001)(كاٌن)صوتً ٌمٌز كل شخص

وفً اآلونة األخٌرة،وتحدٌداً فً بداٌات األلفٌة الثالث،أجرٌت العدٌد من الدراسات فً الغرب لقٌاس 
درجة صدقٌة إجراءات تعرف البصمة الصوتٌة من خبلل جهاز التحلٌل 



 ومن أشهر هذه الدراسات،المسح الذي قام به مكتب التحقٌقات الفدرالً(spectrograph)الصوتً
(FBI)  لقٌاس دقة أداء هذا لجهاز فً مجال البصمة الصوتٌة وقد شمل هذا المسح ألفً حالة،وكانت

وبذلك تكون نسبة الصواب أكثر من % 1نتائج هذا البحث مذهلة،حٌث كانت نسبة الخطا فٌها أقل من 
 .(براون)تشٌر  (CANI.2001)(كاٌن)99%

وفً اآلونة األخٌرة،وتحدٌدا فً بداٌات األلفٌة الثالثة،أجرٌت العدٌد من الدراسات فً الغرب لقٌاس 
ومن (spectoraph)درجة صدقٌة إجراءات تعرف البصمة الصوتٌة من جهاز التحلٌل الصوتً

لٌقاس دقة أداء هذا الجهاز فً (FBI)أشهر هذه الدراسات،المسح الذي قام به مكتب التحقٌقات الفدالً
مجال البصمة الصوتٌة وقد شمل هذا المسح ألفً حالة،وكانت نتائج هذا البحث مذهلة،حٌث كانت 

 cain)(كاٌن)% 99وبذلك تكون نسبة الصواب أكثر من % 1نسبة الخطأ فٌها أقل من 
إلى أن ظهور تقنٌات حدٌثة ومتقدمة فً مجال التحلٌل  (Braun1994)براون–وتشٌر (2001

الصوتً قد ٌزٌد من درجة صدقٌة البصمة الصوتٌة وٌصل بها إلى درجة عالٌة من الدقة وقد طورت 
بالفعل فً اآلونة األخٌرة معٌنات صوتٌة وأجهزة رقمٌة تساعد فً تنقٌة الصوت ما ٌزٌد من وضوحه 
وتسهٌل تحلٌله،األمر الذي ٌمكن من الوصول الى نتائج متناهٌة فً الدقة وقد استخدمت هذه التقنٌات 

التً وقعت أحداثها فً  (Rodney King)فً حاالت جرائم مشهورة مثل جرٌمة رودنً كٌنق
 .الوالٌات المتحدة فً أواخر تسعٌنٌات القرن الماضً

 Author Kdentification تحقٌق هوٌة المؤلف 2.8
إن تحقٌق هوٌة المؤلف ٌمثل مجاالً مهماً ٌحاول من خبلله علم اللغة الجنائً تحدٌد هوٌة الشخص 
الذي كتب نصاً معٌناً وهذ االجراء ٌتم من خبلل مقارنة نماذج وعٌنات من نصوص معلومة صحة 

نسبتها للمتهم مع النص موضوع التساؤل وفً هذه الحال ٌحلل أسلوب النصٌن وتتم مقارنتهما 
للوصول إلى قرار بشأن تطابق أسلوب النصٌن وبالتالً صحة نسبة النص موضوع التساؤل إلى 

 .(van Wyk.2000)المتهم
عموما فانه عند إجراء هذا التحلٌل،ٌقسم النص إلى ثبلثة أقسام رئٌسٌة للحصول على ثبلثة أنواع من 

 -:األدلة هً
 .األدلة الداخلٌة وهذه تقوم على تحدٌد نقاط التشابه فً سمات اسلوبٌة فً النصٌن -1
وتشمل معرفة تارٌخ كتابة النص ومكان كتابته أو نقطة البرٌد التً أرسل منها : أدلة خارجٌة -2

 .(DNA)وبصمة الحامض النووي للمؤلف
إعطاء وجهة نظر عالم اللغة الجنائً عن مدى احتمال صحة نسبة النص موضوع التساؤل  -3

 .للمتهم
 :مشكبلت تواجه تحقٌق هوٌة المؤلف 1.2.8

ٌظل تحقٌق هوٌة المؤلف من الموضوعات المهمة فً مجال علم اللغة الجنائً ولكن من المؤسف أن 
هناك بعض اإلشكاالت والعقبات التً تواجه الباحثٌن فً هذا المجال ومن أهم هذه المشكبلت أن 

مثل : النصوص التً ٌحصل علٌها فً موقع الجرٌمة أو الحدث تكون عادة نصوصاً قصٌرة جداً ً 
خطابات التهدٌد،والمذكرات التً تسجل مطالب الخاطفٌن،أو ما ٌوجد من نصوص بصحبة بعض 

األشخاص الذٌن ٌرتكبون جرٌمة االنتحار وهذ تكون عادة موجزة وال تمكن من عملٌة تحلٌل شامل 
لمحتوٌات النص،وال تمكن بالتالً من الوصول إلى نتائج دقٌقة ٌعتمد علٌها كأدلة جنائٌة قاطعة أما لو 
كان النص مطبوعاً،فانه فً هذه الحال ٌزداد أمر التعرف على صاحبه صعوبة إال من خبلل التحلٌل 

 .األسلوبً للنص
ٌبقى متفائبل بمستقبل  Koposov-2003 -(كوبوسوف)وعلى الرغم من ذلك فان الباحث الروسً

إن التقدم فً مجال التقنٌات المستخدمة فً فحص األدلة خارج إطار النص : واعد لهذ المجال،وٌقول 
 .ربما تقدم فتحاً عظٌماً فً مجال تحقٌق هوٌة المؤلف



بقى القول بأن بحوث علم اللغة الجنائً تؤكد أنه باالمكان نفً صحة نسبة نص ما إلى مؤلف ما 
 )بدرجة عالٌة من المصداقٌة والعكس صحٌح فً حالة إثبات صحة نسبة نص ما إلى مؤلف بعٌنه

 .Brennan.2001-(برٌنان
 Discourse Analysis:تحلٌل الخطاب 3.8

من : إن هذا األجراء ٌقوم على تحلٌل النص المكتوب أو الشفهً وذلك بقصد اإلجابة عن أسئلة مثل 
هو الشخص الذي ابتدر الحوار؟ وهل كان المتهم موافقاً على المشاركة فً ارتكاب جرٌمة ما؟ أم هل 

 .Tiersma.2003 -(تٌرسما)كان مرغماً على القٌام بعمل إجرامً ما؟
وقد ٌشمل تحلٌل الخطاب تحلٌل وقائع ما ٌجري داخل المحاكم وغرف التحقٌق،وهنا ٌقوم عالم اللغة 
الجنائً بالنظر فً بعض مبلمح استخدامات اللغة وتراكٌبها وما ٌترتب على ذلك من مقاصد ومعان 

فً جرائم مثل جرائم االغتصاب والجرائم المتعلقة بالشرف،أن المتهم غالباً - مثبلً - محددة فقد لوحظ
ما ٌجنح الى استخدام تراكٌب مثل صٌغة المبنً للمجهول لٌدفع عن نفسه التهمة الموجهة إلٌه ورغم 
أن ذلك قد ٌكون صحٌحاً فً كل الجرائم،إال أن استخدام المبنً للمجهول ٌتجلى بصورة أوضح فً 

 .جرائم الشرف والتحرش الجنسً
كوتس )وهذا االمر ٌتطلب إلمام الباحث بمبادئ علم اللغة االجتماعً وعلم المعانً والتراكٌب والنحو

 .(coates.et .al.1944)(و آخرون
أن تحلٌل الخطاب ٌمكن أن ٌوفر معلومات مفٌدة لئلجراءات  -Tiersma.2003 -تٌرسما-وٌقول

القانونٌة خصوصاً فً حالة تحلٌل المعلومات المسجلة التً ٌقوم بتسجٌلها رجال المباحث والشرطة 
بدالً عن ضمٌر المتكلمٌن  (أنا)فان استخدام المتهم لضمٌر المتكلم: السرٌة فعلى سبٌل المثال

،ربما ٌدل على عدم موافقة المتهم على االشتراك فً مؤامرة جماعٌة وقد أشارت بعض (نحن)
قد ال تدل بالضرورة على موافقة المتهم  (أٌوه)أو  (نعم)أو  (آهـ)التحلٌبلت الى أن استخدام كملة مثل

على ارتكاب الجرم موضوع المحادثة فقد تستخدم هذه العبارات من قبل المستمع كتغذٌة راجعة 
كما ٌحدث عادة فً المحادثات الروتنٌة الٌومٌة كأن ٌقول لك  (فهمت ما تقول)للمتحدث ٌعنً بها

ثم ماذا بعد؟  (نعم)فهمت ما تقول ،أو  (نعم ): تقصد (نعم)فتقول  (أنا ذهبت الى جدة أمس )شخص 
وقد تأتً مثل هذه العبارات كإشارة للمتحدث لبلستمرار فً حدٌثه،ولكن لٌس بالضرورة عبلمة 

 !موافقة المشاركة فً مشروع جرٌمة ما
وقد اهتم الباحثون أٌضاً بتحلٌل نوع األسئلة التً تقدم للمتهمٌن من قبل المتحري أو أثناء المحاكمة 
فهناك أسئلة تفرض إجابات معٌنة نفٌاً أو إٌجاباً كما هو الحال فً اللغة اإلنجلٌزٌة،حٌث ٌوجد ما 

فمثل هذه األسئلة التً تملى إجابات محددة ٌنظر إلٌها علم اللغة  (Tag Question)ٌعرف بـ
الجنائً على أنها أسئلة غٌر مناسبة فً التحري الجنائً،ألن المتهم قد ٌضطر إلى اإلجابة عنها بغٌر 

ومما تجدر  -Brennan.2001-(برٌنان)األمر الذي قد ٌثبت علٌه جرماً لم ٌرتكبه: ما ٌود قوله
اإلشارة إلٌه أن مثل هذه التراكٌب اللغوٌة ال توجد فً اللغة العربٌة بنفس مضمونها فً اللغة 

 .اإلنجلٌزٌة
 Dialectology علم اللهجات 4.8

تعتبر معرفة اللهجات من المٌادٌن المهمة فً مجال علم اللغة الجنائً،ففً حاالت كثٌرة ٌستدعً عالم 
اللغة الجنائً لٌثبت أو ٌنفً صحة نسبة حدٌث مسجل إلى متهم ما وذلك بناء على سمات لهجته وهذا 
المجال ٌختلف عن مجال تحقٌق الهوٌة من خبلل البصمة الصوتٌة،حٌث شمل هذا التحلٌل الجوانب 

اللغوٌة فً النص كاستخدام بعض المفرادت،وطرٌقة أداء بعض العبارات وإنتاج بعض األصوات كما 
ٌنطقها بعض المتحدثٌن باللغات األجنبٌة مثبلً،أو القاطنٌن فً إقلٌم معٌن أو المنتمٌن إلى طبقات 

 .اجتماعٌة معٌنة أو كبار السن أو الرجال أو النساء
حٌث : وقد لعب علماء اللهجات أدواراً متعاظمة فً مسائل اإلثبات الجنائً انظر إلى هذه القضٌة مثبلً 

حكمت محكمة أمرٌكٌة على متهم بالسجن مدة أثنً عشر عاماً التهامة بتجارة المخدرات وبٌع كمٌة 



من الكوكاٌٌن ولم ٌكن لدى المحكمة من دلٌل على إثبات هذه الجرٌمة على المتهم الذي ٌتحدث 
االنجلٌزٌة بلكنة هاٌتٌة،غٌر شرٌط مسجل من قبل الشرطة السرٌة مع تاجر المخدرات الذي تواعد مع 

المخبر من خبلل محادثة هاتفٌة على اللقاء فً موقع محدد الستبلم البضاعة ففً غٌاب عالم لغة 
مختص بمعرفة اللهجات،أقنع القاضً المحلفٌن بأن المتحدث على الشرٌط هو نفس الشخص المتهم 
على الرغم من تباٌن لهجتٌهما،وزعم أن المتهم ٌمكنه أن ٌتحدث باللهجة التً ٌرٌد ومتى ما ٌرٌد 

بقصد التموٌة فأصدر حكمة على المتهم بناء على هذه الفرضٌة وهذا بالطبع مخالف لنظرٌات اكتساب 
 .اللغة

ثم تم استئناف القضثٌة وانبرى لها روبرت رودمان اللغوي األمرٌكً المشهور وبعد تحلٌل دقٌق 
المادة الشرٌط ولهجة المتهم وجد أن المتحدث على الشرٌط ٌتحدث االنجلٌزٌة بالكنة األمرٌكٌٌن السود 
وهم من المتحدثٌن األصلٌٌن باالنجلٌزٌة وأن المتهم ٌتحدث االنجلٌزٌة بالكنة هاٌتٌة،وهو إذن ٌتحدث 
االنجلٌزٌة كلغة أجنبٌة ولن ٌكون فً إمكانه التحدث بنفس طرٌقة الناطقٌن األصلٌٌن بتلك اللغة مهما 
كانت مهارته واتقانه للغة أجنبٌه،والسٌما إذا كان قد تعلم هذه اللغة بعد مرحلة المراهقة وبالتالً لن 
ٌكون فً مقدوره التحدث باللغة األجنبٌة إال بلكنة واضحة تمٌزه عن الناطقٌن األصلٌٌن بتلك اللغة 

وإذا حاول تقلٌد المتحدثٌن األصلٌن،فسرعان ما ٌظهر تكلفه،ٌنكشف أمره هذا ما تقول به مبادئ علم 
 .Johnson&Newport.1989-(جونسون ونٌوبورت)اللغة العام ونظرٌات اكتساب اللغة األجنبٌة

ثم بحث رودمان فً سجل المتهم وثبت أنه قدم إلى الوالٌات المتحدة بعد أن تعدى مرحلة البلوغ وهو 
وهو بذلك ال ٌمكنه أبداً التحدث  -critical period-ما ٌعرف بالمرحلة الحرجة فً اكتساب اللغة

ومن هنا استطاع روودمان أن ٌبرئ المتهم من تهمة االتجار .باإلنجلٌزٌة مثل الناطقٌن األصلٌٌن بها
 بالمخدرات حٌث أثبت أن المتحدث على الشرٌط هو شخص آخر غٌر المتهم الذي قدم للمحاكمة
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قرٌب جداً من مجال علم اللهجات ما ٌعرف بتحلٌل اللغة األصلٌة للمتحدث و هو عبارة عن سلسلة 
من اإلجراءات ٌقوم بها عالم اللغة ا لجنائً لمعرفة لغة األم التً ٌتحدثها شخص ما وقد تستخدم هذه 
اإلجراءات فً استخراج األوراق الثبوتٌة كالجنسٌة والجوازات وحاالت قبول أورفض طلبات اللجوء 
السٌاسً لدى بعض الدول هذا التحلٌل ٌقوم على مبادى اكتساب اللغة و نظرٌاته فالثابت نظرٌا أنه من 

الصعوبة بمكان أن ٌتحدث شخص تعلم اللغة كلغة أجنبٌة بنفس الطرٌقة التً تٌحدث بها الناطقون 
األصلٌون بتلك اللغة،وعلٌه فان الطرٌقة التً ٌتحدث بها شخص ما للغة ما ،ٌمكن أن تحدد فٌما إذا 
كان هذا الشخص متحدثا أصلٌاً بهذه اللغة أم غٌر ذلك وعلٌه فان اللغة ٌمكن أن تتخذ معٌاراً لتحدٌد 

 .أصل الشخص وبلده ومكان مٌبلده
ٌثٌران  -Tiersma and Solan.2002-(تٌرسما وسوالن)ومع قبول هذا األمر نظرٌاً،إال أن

إنه فً الوقت : بعض الشكوك حول فاعلٌة هذا األسلوب فً التعرف على هوٌة الشخص فٌقوالن
الحالً من الصعب التعرف على موطن الشخص من خبلل لهجته أو تحدٌد وطنه من خبلل اللغة التً 

ٌتحدثها وذلك ألن أجهزة اإلعبلم وانتشار الفضائٌات قد قاربت بٌن المجموعات اللغوٌة المختلفة 
وأثرت على لهجات المجموعة المحلٌة وأصبح اآلن من الصعب التعرف على هوٌة األشخاص من 

 .خبلل الفروق اللهجٌة بٌنهم نسبة للتأثٌر الكبٌر لآللة اإلعبلمٌة الضخمة فً العصر الحالً
إلى أن الشعوب فً الوقت  -Tiersma and Solan.2002-(تٌرمسا وسوالن)وٌشٌر الباحثان

ظل مقٌماً -مثبلً - الحالً قد أصبحت أكثر تحركاً من ذي قبل فقلٌبلً ما تجد شخصاً فً الوالٌات المتحدة
فً منطقة واحدة طول عمره،وبذلك ٌقل تأثٌر الفروق اللهجٌة اإلقلٌمٌة تدرٌجٌاً حتى الٌكاد ٌمكن 

 .تحدٌد إقلٌم شخص معٌن بمجرد االستماع إلى اللهجة التً ٌتحدث بها
وكذلك الحال بالنسبة لؤلصول اللغوٌة لؤلفراد،حٌث تجد أن بعض اللغات تستخدم فً أكثر من بلد 
واحد كلغة أصلٌة وعلٌه ٌصبح من الصعب تحدٌد بلد الشخص أو موطنه بمجرد التعرف على لغته 
 60االم وهذا ما ٌحدث تحدٌداً فً ببلد مثل دول غرب أفرٌقا حٌث ٌتحدث الهوسا،كلغة أم،أكثر من 



نٌجٌرٌا :ملٌون نسمة،وهؤالء منتشرون فً أكثر من سبعة بلدان أفرٌقٌة متجاورة هًٌ
وبذلك ٌكون من (2003تٌجانً،)والنٌجر،ومالً،والكمرون،وساحل العاج،وغانا،والسنغال وغٌرها

الصعوبة بمكان تحدٌد موطن شخص بمجرد كونه ٌتحدث الهوسا كلغة أساسٌة أو كلغة أم ،وكذلك 
 . ملٌون نسمة350الحال بالنسبة للغة العربٌة التً ٌتحدث بها أكثر من 

وعلى كل ، فإن معظم الدراسات فً علم اللغة الجنائً تشٌر إلى أن علمٌة استبعاد شخص ما كأحد 
 .Dumas.2000(دوماس)رعاٌا بلد معٌن،أسهل من عملٌة تأكٌد انتمائه لذلك البلد 
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تمثل اللغة المستخدمة فً صٌاغة كثٌر من القوانٌن موضعاً لجدل متواصل واختبلف بٌن كثٌر من 

فهناك شكوى متكررة تتعلق  (م2001الباهً،)اللغوٌٌن والعاملٌن فً مجال القانون على حد سواء
بصعوبة لغة القانون وتعقٌداتها والحقٌقة أن الغة القانون مثلها مثل كثٌر من اللغات المهنٌة 

المتخصصة،ال تخلو من بعض المصطلحات الغرٌبة التً قلما تكون فً متناول إفهام األشخاص 
وهً بمجملها لغة تتمٌز باستخدام الجمل االعتراضٌة،والتراكٌب النحوٌة (م2000الحامد،)العادٌٌن

المعقدة مثل الجمل الشرطٌة،واالستخدام المفرط للمبنً للمجهول،والمصطلحات التً قلما توجد لها 
وهذه المظاهر تجعل لغة القانون  (م1996عبدهللا، )مدلوالت فً استخدامات اللغة فً الحٌاة الٌومٌة

 .صعبة الفهم نسبٌاً 
إن صعوبة فهم لغة القانون ربما تمثل عقبة حقٌقة أمام استخدام القانون استخداماً عادالً وتحقٌق 
إجراءاته بكفاءة حٌث أن فهم القانون ٌمثل الضمانة األساسٌة إلنفاذه والتقٌد به من قبل العامل 

 .القضائً والمواطن على حد سواء
إلى أن ٌقترح استخدم العبارات والحواشً  Dumas.2000(دوماس)وهذه اإلشكالٌة قادت 

بشرح بعض العبارات  Dumas.2000(دوماس)التوضٌحٌة لمتون النصوص القانونٌة كما طالب
 .المتداولة بٌن رجال القانون والتً ٌتباٌن القانونٌون أنفسهم فً فهمها فً اللغة االنجلٌزٌة

فقد اقترح هو اآلخر إعادة تعرٌف بعض العبارات السائدة فً مجال  - .Lang ford (ال نقفورد )أما
 )القتل شبه العمد  man-slaughter)و(القتل العمد :murder)القانون االنجلٌزي مثل عبارات

وغٌرها باستخدام الطرق التحلٌلٌة التً تعطً معنى تلك المصطلحات من خبلل مفردات ِأساسٌة 
 .وتراكٌب نحوٌة مبسطة

وتجاوباً مع تلك الدعوات والمقترحات فقد بذلت جهود مقدرة فً كثٌر من الدوائر القانونٌة فً الغرب 
إلصبلح لغة القانون وبالفعل فقد ادخل كثٌر من التعدٌبلت على تلك اللغة خصوصاً فً القانون 
اإلنجلٌزي الذي كان ٌعانً من التعقٌدات اللغوٌة المصاحبة لصٌاغته، وقد استبدل فٌه كثٌر من 

 .العبارات البلتٌنٌة واإلغرٌقٌة وأعٌد تعرٌف بعضها
إلى أبعد من ذلك،حٌث توصً بضرورة أن ٌمتد  -Story-whyte.1997 -(ستوري واٌت)وتذهب

اإلصبلح لٌشمل لغة المعامبلت القانونٌة خارج المحكمة أٌضاً،ومن ذلك التحذٌرات والتعلٌمات 
واألوامر التً ٌصدرها رجال الشرطة إلى المتهمٌن أو الموقوفٌن أو الذٌن ٌراد إخضاعهم للتفتٌش أو 

 .التوقٌف أو االعتقال
 Linguistic Veracity Analysisتحلٌل المصداقٌة اللغوٌة 7.8

تعتبر دراسة المصداقٌة اللغوٌة من المجاالت المثٌرة للجدل فً مجال علم اللغة الجنائً فهً تشمل 
مجموعة من طرق التحلٌل اللغوي التً تهدف إلى تحدٌد صدق المتحدث أو كذبة فمؤٌدو هذه النظرٌة 

ٌمكن تحدٌد صدق المتحدث أو كذبه وهنا ٌنظر - ومن خبلل تحلٌل إفادات المتهم لغوٌاً - ٌرون أنه
اللغوي إلى متن حدٌث المتهم باحثاً عن أي تناقضات أو عبارات معٌنة تشٌر إلى أن المتهم ٌحاول أن 



ٌخفً شٌئاً ما ،أو إلى محاولة المتهم الجنوح لكثرة القسم والتعابٌر المبهمة وغٌرها من األسالٌب التً 
 .ٌدرك السامع بقرٌحته أنها إشارات دالة على كذب المتحدث أو مراوغته أو عدم صدقه

ومن المبلحظ أن هذه الطرٌقة ال تقوم على ثوابت علمٌة بحتة أو أسالٌب منهجٌة محددة،بل تقوم،فً 
كثٌر من األحٌان،على حدس الباحث وأحكامه الذاتٌة،وانطباعاته الشخصٌة،وعلٌه فان من الصعب 

االعتماد علٌها بصورة كلٌة إلقرار بعض المسائل المتعلقة باإلجراءات القانونٌة وإصدار اإلحكام بحق 
 .المتهمٌن

أنه لٌس باإلمكان االعتماد على انطباعات  -Tiersma.2003 (تٌرسما)وعلى ذات الصعٌد ٌؤكد
 .شخصٌة ورؤى ذاتٌة فً إصدار أحكام قانونٌة تقرر صدق المتهم أو كذبه من خبلل أقواله و إفاداته
وعلى كل فإن تحقٌق مصداقٌة المتحدث ٌظل أمراً ظنٌاً انطباعٌا ال ٌمكن االعتماد علٌه فً إصدار 

أحكام قانونٌة كما ٌظل الفرع من فروع علم اللغة الجنائً هو الفرع األقل أهمٌة بٌن الفروع األخرى 
 .واألكثر إثارة للجدل

 الخاتمة -9
هكذا ٌتضح الدور المهم والخطٌر الذي ٌمكن أن ٌلعبه علم اللغة الجنائً فً إثبات هوٌة الجناة وتبرئة 
بعض المتهمٌن،وذلك من خبلل التحلٌل العلمً لؤلدلة اللغوٌة الجنائٌة التً ٌمكن أن توجد أو تسجل 
فً مسرح جرٌمة ما كما ٌتضح الدور الذي ٌمكن أن ٌلعبه هذا العلم فً إصبلح لغة القانون وجعلها 

 .فً متناول أفهام عامة الناس وخاصتهم
وقد تعرض الباحث إلى مراحل تطور هذا العلم،كما أشار إلى ما ٌعرف بدور علم األصوات الجنائً 

 .كرافد أساسً من روافد هذا العلم
وعلى الرغم من أن الباحثٌن الغربٌٌن ٌرجعون نشأة هذا العلم إلى عصور اإلغرٌق وعصر 

النهضة،إال أن الباحث ٌرى أن لعلماء المسلمٌن إسهاماً وباًعا طوٌبلً فً وضع لبنات هذا العلم وإرساء 
 .قواعده

أبرز الباحث أن مجاالت علم اللغة الجنائً تختلف فً أهمٌتها لدى القائمٌن على األجهزة األمنٌة،كما 
تختلف أٌضا فً مدى مصداقٌتها ومدى قبول نتائجها فً الدوائر القانونٌة واالعتماد علٌها كأدلة 
جنائٌة،إال أن التطور التقنً الذي طرأ على عملٌة تسجل األصوات وتحلٌلٌها،كان قد أعان على 

الوصول الى نتائج دقٌقة فً مطابقة األصوات،األمر الذي أكسب علم اللغة الجنائٌة أهمٌة خاصة فً 
الفترة األخٌرة فً المحافل القانونٌة واألجهزة األمنٌة والعدلٌة فً الغرب،وقد استخدمت بالفعل مبادى 
هذا العلم فً كشف خباٌا وأسرار كثٌر من الجرائم الغامضة هناك،كما استخدمت مبادى هذا العلم فً 

مكافحة الجرٌمة المنظمة ومتابعة المجرمٌن ومحاربة اإلرهاب وعصابات التهرٌب ومروجً 
المخدرات واستخدمت مبادى العلم ذاته فً تبرئة ساحات كثٌر من المتهمٌن المشتبه فً تورطهم فً 

 .جرائم لم ٌرتكبوها
ومن المؤسف حقاًً  أن هذا المجال لم ٌنل نصٌبه من البحث واالهتمام فً عالمنا العربً مع أن 
للعرب والمسلمٌن رٌادة وسبق فٌه وال أدل على ذلك من استخدام اإلمام الطبري لمبادئ هذا العلم 

 .وبصورة دقٌقة لتحقٌق صحة األحادٌث النبوٌة
 توصٌات الدراسة -10

من خبلل هذا الدراسة المختصرة لنشأة وتطور مجاالت علم اللغة الجنائً استخداماته ٌمكن للباحث 
أن ٌقدم بعض التوصٌات،التً ٌمكن أن تسهم فً تطوٌر هذا العلم واالستفادة من نظرٌاته وتطبٌقاته 

 :فً العالم العربً ومن هذه التوصٌات
فً الوقت الحالً هناك نقص مخل وشح فً المعلومات فً المكتبة العربٌة فٌما ٌختص بمجال علم  -

اللغة الجنائً،وعلٌة ٌوصً الباحث بأن ٌنتبه علماء اللغة العرب،لهذا المجال الحٌوي المهم وأن ٌولوه 
ما ٌستحق من اهتمام وأن ٌحاولوا إثراءه بالمعارف ذات الصلة الموجودة فً التراث اإلسبلمً 

 .العربً القدٌم



تنسٌق الجهود بٌن المؤسسات األكادٌمٌة والدوائر العدلٌة واألجهزة األمنٌة لتطوٌر علم اللغة  -
الجنائً فهو محور تقاطع مهم بٌن تلك المؤسسات،وال ٌمكن أن ٌصل إلى مداه إال بالتعاون الوثٌق 

 .بنً تلك المؤسسات
توسٌع عمل المختبرات الجنائٌة فً العالم العربً لتشمل أقسام التحلٌل اللغوي،وإدخال أجهزة  -

 .لمعاجلة البٌانات الصوتٌة الستخدامها كأدلة جنائٌة أو قانونٌة (spectrograms)التحلٌل الصوتً
االستعانة المباشرة بعلماء اللغة المختصٌن فً علم اللغة الجنائً وأخذ أرائهم فً بعض المسائل  -

 .المتعلقة باستخراج وتدقٌق األوراق الثبوتٌة والجوازات ومنح حق اللجوء السٌاسً
تشجٌع البحوث العلمٌة وتنظٌم المؤتمرات والندوات التً تناقش موضوع اللغة الجنائً فً العالم  -

 العربً
االنتباه للغة القانون والعمل الوثٌق بٌن رجال القانون وعلماء اللغة لتبسٌط هذه اللغة،وجعلها فً  -

 . متناول فهم الجمٌع وبسط الثقافة القانونٌة للكل
على الباحثٌن فً علم اللغة الجنائً أن ٌزودوا أنفسهم بالمعرفة الكافٌة فً المجال القانونً واألمنً  -

 .تحقٌقاً للعدالة ومكافحة للجرٌمة والمجرمٌن
أن تهتم الجامعات العربٌة وخصوصاً تلك التً لها اهتمامات بالعلوم األمنٌة والقانونٌة كجامعة ناٌف  -

للعلوم األمٌنة،وجامعة الرباط الوطنً بالسودان،وكلٌات الشرطة فً الوطن العربً بإدخال علم اللغة 
الجنائً كمادة أساسٌة فً مقررات إعداد طبلبها ومنسوبٌها واالستفادة من خبرات الدول األجنبٌة فً 

 .هذا المضمار
لفت انتباه رجال األمن والتحقٌق الجنائً ألهمٌة األدلة الجنائٌة اللغوٌة وتدرٌبهم على كٌفٌة أخذها  -

 وتسجٌلها بعناٌة الستخدامها كأدلة أساسٌة أو ثانوٌة فً اإلثبات الجنائً

 


