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 إلتناولت  للوقةتا للقةةتا  تلل للوعتا ولوتي لل قل تاث  تل  لت   :ملخص البحث 
تت قت  نشت ة لوتي لل قل تا  إذ ؛فقتل  شتقيلل قل ا و  ثلل شقي وتولصللللوعا أدلة 

توظلت  لوتي لل قل تا لوعتاث   تات  وكشف  لتل أ تق   وتاقلخ لقت اطه  الوعاث
 ل خةل للت ولل للوعوي لو ولد  للكش  لل هولا  لل  ق للوللتي  ل  لنها: 

ث وللكشتتت  لتتتل دتتتهتتتاو لل نائلتتتا لتتتد لل صتتتطو ا  وت د للصتتتوتلا ولل كتو تتتاث
ث ألًضا كشف  للوقةتا لتل للوعولالو ولد   تشا ها  للوفظلاللللدتت  للصقفلا و 

 صطو ا ث و تا أاتاقم  تل لووي و  نتاج لتصال هذل للقوي  الوعا و ا أضافه  ل
ث وتوصتتتل  قا تتتاإاتتتقلل لل قكتتتا للوعولتتتا ستتته   فتتتي أل ولتتتا  تققلتتتم وتق  تتتا 

  ت تاط ل لتقت اط  لل للوعا ولوتي لل قل تا لقت تاط  تدل  للنشت ةث ألل    إلى 
للوعا ذل  أاق دللي وةوي في  لدلل )لوتي لل قل تا   وأل   ثةدلي للتوظل  للن وث

ق ل  لل انم لل  اي في للقووي اث وأوص   تللقدللوكل  ا لتصل   قل ت قلق 
فتتتتا  تتتام لتستتتتقانا  تتتالخ قلل ث و للتتتتي نت تتت  لتتتل لتصتتتال للوعتتتا  قوتتتي لل قل تتتا
 للوعوللل في   ات  كش  لل قلئي وت ولوها. 

لوتي  -للتولصتل لل شتقي -للقةةتا –لوتي لل قل تا  –للوعتا : الكلمات المفتاحيث 
 .للخ لق للوعوي -للوعا لل نائي
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The relationship between language and criminology 

Fatma bint Muhammad bin Awad Al-Shehri 

Lecturer, College of Science and Arts in Khamis Mushait - 

King Khalid University - Kingdom of Saudi Arabia. 

Abstract: The paper deals with the relationship between 

language and criminology, in that language is a tool for 

human communication, and crime is a human act; It traced 

the emergence of criminology and the history of its 

association with language, and revealed the most prominent 

areas of criminology's employment of language, including: 

revealing the identities of criminals through linguistic 

analysis of audio and written materials, identifying criminal 

terms and their connotations, and revealing morphological 

connotations and morphological similarities of linguistic 

materials. The paper is about the product of this science’s 

connection to language and the science and terminology it 

added, and the processes of Arabization and translation that 

it triggered, which contributed to enriching the linguistic 

movement in general. It was strong in the field of 

(criminology) and everything related to the field of 

achieving justice, and recommended strengthening the 

research aspect in the sciences that resulted from the 

connection of language with criminology, and opening the 

door for the assistance of linguistic experts in the areas of 

crime detection and analysis. 

Keywords: language - criminology - relationship - human 

communication -  Forensic Linguistics - Linguist Expert. 
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ل  تتد ر قم للقتتال للث وللصتتةة وللستتةي لوتتى ل ستتي ا للتتق  ل للتتق ليث      
 :أشق  لألن لال ولل قسوللث و قد

وتتفتتاو   ا تتا  ،تت تتاذم للدقلستتا  للوعولتتا للكالتتق  تتل للقوتتوي ولل قتتاق       
هتذم للقوتتوي إلتتى توظلتت  للوعتتا  فقولهتا لل تقتتددة فتتي  لادلنهتتا للتط لقلتتاث فالوعتتا 
أدلة إنستتتانلا تقتتت   للتولصتتتلث وتق تتتق لتتتل لألفتتتقلد وللشتتتقومث وت تتتت ج  الستتت ا  
وللصتتتفا  للستتتووكلا للخاصتتتا  كتتتل فتتتقدث فلنشتتت  لتتتل ذلتتت   تتتا ل كتتتل أل نستتت له 

للوعولتتتا للخاصتتتتا  للتتتتي لت ل تتتت   هتتتتا   تتتت)للس ا  للوعولتتتتا للخاصتتتا  أو )للط تتتتائ 
أشتتتتخا  لتتتتل قختتتتقللث وةتتتتد تتطتتتتوق هتتتتذم للستتتت ا   ستتتتم لل  تتتتلط ولل تتتت اقل  

هتذل للت تا ج  تلل للوعتا و ستتخد لها و  لت ت اللا وللاقافلا وللنفسلا لألشتخا ث
 وللقوتتتوي للشتتتقللاث ثوتتتي للتتتنفمث ولوتتتي لت ت تتتا كقتستتتتفلد  نتتته للقوتتتوي لألختتتق ث 

ت لعفتتتل  تتتت ي شتتتكل  تتتل لألشتتتتكال أاتتتق لتستتتتتق ال  الإلنستتتتانل ا ف قتتتل للدقلستتت
ت دلتتتد  أاتتتق ن لتتتا  للخلتتتق وللشتتتق فتتتيللكة تتتي فتتتي تو لتتته تصتتتقفا  لألفتتتقلدث و 

 .سووكلاتهي
لتتتى  انتتتم هتتتذم للقوتتتوي        إ تتتد ث لل قل تتتاث و للقتتتانولث و للقضتتتال لوتتتوي قتتتدتول 

قت تتتد فتتتي  ادتهتتتا للقوتتتوي لإلنستتتانلا للتتتتي تتصتتتل  الدقلستتتا  لل  ت قلتتتاث وللتتتتي ت
ولوتتتتتى للتكتتتتتتة   ثفتتتتتي  لئتتتتتته لو تتتتت اقً  فتتتتتالًة  للنصتتتتتقً  وصتتتتتفه لوتتتتتى لإلنستتتتتال 

  ا كاللل  ت قلا ودوقها في تو له للتصقفا  لإل قل لاث فو   
فتنل لتصتاله  الوعتا  ؛هذل للقوي لتدخل ضت ل نطتاق للقوتوي لإلنستانلا لت ت اللتا

ه للقةةا  لل للوعتا ولوتي ث و ل هنا  ال  هذم للوقةا لت دلد و  ت ي   لتصال  
لل  تات  للتتي أفادهتا لل قل اث وأ تق  نتتاج لتصتال هتذلل للقو تلل   قضته اث و 

 آلخق. ل ل اكل لوي  نه
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 :شكل  البح م
ضتتقلفا لألاتتق فتتي  لل للوعتتا ولوتتي لل قل تتاث لةةتتا ةولوتتا للتتتدلولث تت للقةةتتا    

لوكشتت  لتتل  ؛لتتذل  كتتال  تتل للول تتم تستتولط للضتتول لولهتتا ؛للدقلستتا  للوعولتتا
  فلها.أ ق   ولنم للتفالل 

 أهمي  البح :
 ا تتتا لل لتتتدلل لل  اتتتي إلتتتى ق تتتط للوعتتتا تت وتتتى أه لتتتا هتتتذل لل وضتتتو  فتتتي      

 ؛لتتصال هذلأ ق  نتائج ث وت دلد ادق ا للتفالل  لنه وكش  ث القووي لألخق 
 ث وت لتتتادلل للقوتتتوي لل ختوفتتتافتتتي  هاولستتتتق اتتإلل تتتاي   ولنتتتم توظلتتت  للوعتتتا ل

 تتتتى تكتستتتي لل  تتتو  ؛ )لوي لل قل تتتا كتتتت ستتل ا للقوتتتوي للتتتتي تقتتتد  دلاتتتا للنشتتت ة
  . قل للدقلسا في هذل لل  ال ولتس للوعولا اوم للت ددث 

 منهج البح :
ث و  اولتا للقةةا  لل للوعتا ولوتي لل قل تا لوص  د لل نهج للوصفي للت       

 لل  ات  للتي وظ  فلها لوي لل قل ا للوعاث وللقكم.  دلدت
 أسئل  البح :

  ؟لوي لل قل ا  ا .1
 ؟ لةةا للوعا  قوي لل قل ا  ا .2
 ؟لوي لل قل ا لوعا توظل   ات   ا  .3
 ؟اقوي لل قل لتصالها   للوعا  ل  ا للذي لستفادته .4

 أهداف البح :
 . فهوي لوي لل قل ا وتت   تاقلخ ظهوقمت دلد  .1
 .وتققلفها للقووي للتي نت   لل لتصال للوعا  قوي لل قل ا تس لا .2
 لوعا. لوي لل قل ا  ات  توظل  ت دلد  .3
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 حدود البح :
 ستتتلقوي هتتتذل لل  تتت   تنتتتاول للقةةتتتا  تتتلل للوعتتتا ولوتتتي لل قل تتتا   قتتت ل لتتتل     

ف لدلنتتته ستتتلدوق فتتتي فوتتت  لل قل تتتا  لإل تتتقللل  للقانونلتتتا وللقضتتتائلا وصتتتلا تهاث
 و ا لتصل  ها. وللت قلق ولل نالا 

 مصطلحات البح : 
 .ث للخ لق للوعويث لوي للوعا لل نائيلوي لل قل ا

 الدراسات السابق :
لوي للوعا لل نائي: نش ته وتطوقم وتط لقاتهث ل د لل  لد للطلم ل قث  .1

  ا قا أي للقق ث  كا لل كق ا.- قك  للوعا لإلن ول لا
 وتتتتاقلخ تطتتتوقم وفقولتتته وتط لقاتتتته لل ختوفتتتاثلتتتق    قوتتتي للوعتتتا لل نتتتائي       

ل نتتا  هتتذل  وضتت  طتتولًة فتتيلقو تتال لل ستتو لل  اًلتتا  أل  وأ تتق   تتا توصتتل إللتته 
قسال ةوللدمث و نهي لستخدي هذل للقوي  صوقة دةلقا  للط قي للذي لإل اي للقوي ول 

 لت قلق ص ا لأل ادل  للن ولا.
قو تتتتق شتتتتايث للوستتتتانلا  ودوقهتتتتا فتتتتي للت قلقتتتتا  وللقتتتتولنلل لل نائلتتتتاث  .2

 –ث  ا قتا  توقج تتاول لل ت ت ق للوستاني للستنوي تق  ا:  ا ل للولقث
 ي.1771ولشنطلث لاي 

تتت      و تتتلل  للقةةتتتا للقائ تتتا  تتتلل للوستتتانلا   تتتل  هتتتاثا فتتتي هتتتذل لل  تتت  وض 
كلتتتت  ل كتتتتل لستتتتتا اق  لث و تتتتل  للت قلقتتتتا  وللقتتتتولنلل لل نائلتتتتا  تتتتل  هتتتتا أختتتتق 

  قل للت قلقا  ولل  اكي للقضائلا لل نائلا.للوسانلا  لل دلاا في 
فهي تتقاط   ؛لل  الا في هذل لل انم دو ال  هذم للوقةا لستك اًت لو هو      

   للدقلسا  للسا قا في لل فتاهلي ولإلطتاق للنظتقي للقتايث وفتي ت دلتد   تات  
لنفتتتقد   تت تتت  تتتتاقلخ  للتوظلتت   تتتلل للوعتتتا ولوتتي لل قل تتتاث  لتتتق أل  هتتتذم للوقةتتا

شاقل  لتصاله  الوعا لإلاقلئتي ث وفي ت دلد أاتق هتذل للقوتي ظهوق لوي لل قل ا ول 
 للوعا. في
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 خط  البح :
 لل    لوى للن و للتالي:ي س   ة  
هث أهدلفتتهث و أستئوث و نه تهث و وأه لتته ثلل  ت  وضتو  وتضتي: ث قد ا 
 . تهخطلهث و  للدقلسا  للسا قاو  ثه صطو اتو 

  ت: فله ل ق   و  ثت هلداي 
 .لل قل ا  فهوي .1
 لوي لل قل ا. فهوي  .2

 منهما ثالث  مطالب، وهي: كل   يضمثم مبحثين 
 :الجريم نشأة علم المبح  األول: 

 لل طوم لألول: لل قل ا وللص عا للدلنلا. 
 .  ت اللالل طوم للااني: لل قل ا وللص عا لت
 لل طوم للاال : ظهوق لوي لل قل ا.

 :اللغ اتصال علم الجريم  ب لمبح  الثاني:ا
 لل طوم لألول: ق ط لل قل ا  الوعا. 

 : توظل  لوي لل قل ا لوعا.اانيلل طوم لل
 للوعا. قااق لوي لل قل ا في : ل لل طوم للاا

 .وتوصياتها الدراس  وتلت هذه المباح  خاتم  تضم نتائج   
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 :اجلرميةمفهوم  .1
 جريم  لغً : ال

تتتت      يث قي هتتتتو:ت شتتتتتق كو تتتتا  قل تتتتا فتتتتي للوعتتتتا  تتتتل  تتتتادة ) تتتتقي ث ولل    للت قتتتتد  
  . 1)وللذنم

 الجريم  اصطالًحا:
نظتًقل لت تاذم هتذل لل فهتوي للكالتق صقم للت دلد و قل ا لللقاي  صطوالل      

ولوتتي للتتنفمث وللقوتتوي  ولوتتي لت ت تتا ث ثللقوتتوي للشتتقللا تتل  لنهتتا  ث تتل للقوتتوي
 ولته أكاتق  تل ل ت تال دتلتيث ثل و ه تققلفي  لذل  فهو لضي أكاق ؛انلللقانو 

لنهتتا  ا  تتق للشتتقللا للتتتي    ظتتوقل "لل  قل تتا  تتل  نظتتوق إستتة ي هتتي:الف
 طتتتتقق  إنستتتتانلا لعقلتتتت ةإشتتتت ا  " و تتتتل  نظتتتتوق نفستتتتي هتتتتي:ث  2)ق"  تتتتد أو تق لتتتت

للق لتق  كتل  ل تل ل وتم لألذ  لل قنتوي  " و ل  نظوق ل ت الي هي: ث 3)"شاذة
:" كتتل ستتوو  إنستتاني  ن تتق  أو و تتل  نظتتوق ةتتانوني هتتي ث 4)"لقتتلي   ت تت    تتا

كتال أو  لتق ل تديث لقاةتم إل ا لًّتا أو ستو لًّاث ل تدلًّا   لق  شقو ث ستولًل كتال
 . 5)لوله للقانول  ققو ا  نائلا"

هتتتتتذم لل فتتتتتاهليث إت أل لل نظتتتتتوق   تتتتتلف فهتتتتتوي لل قل تتتتتا للقتتتتتاي هتتتتتو  تتتتت لج      
 دةتتاهتتذم للدقلستتاث كونتته لتتقت ط  لولتته  قتتويللقتتانوني لو قل تتا هتتو لل فهتتوي للتتذي ت

 قوي لل قل ا.  ذل  صوا الققو ا  لل نائلاث وللتي هي 
 
 

                                                           

 لنظق: لسال للققمث  ادة ) قي . 1
 .31 لل قل ا ولل س لا للسوسلولو لاث 2
 .تققل  لل قل ا في لوي للنفم قال:  3
 .333 /1  ق ي للوعا للقق لا لل قاصقةث 4
 .للنظاي لل  لئي ةانول للققو ا  ستند:  5
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 الجريم :مفهوم علم 
للتصتق  لل ق تي ولإلصتة ا  ي ل  ت  فتي "للقوتي للتذ :لوي لل قل ا هتو     

فتته للتتدكتوق ث  1)للخاصتتا  تته"  لنتتد ا ةتتال: وستت   لتتم تققلفًتتا أ   تتد شتتةل ولق 
للفتقد ولل  ت ت   تل ذل  للقوي للذي لدقم للظاهقة لإل قل لا في  لتاة كتل  تل "

ت هلتتًدل  فتي تكتتولل هتذم للظتاهقةثأ تل للتوصتل إلتتى ت دلتد للقول تل للتتتي تستاهي 
أو لل تتد  نهتتا ةتتتدق لووصتتول إلتتى أفضتتل للوستتائل لوقضتتال لوتتى هتتذم للقول تتلث 

لوي لتقد   دود ت دلد  اهلتا لل قل تا ولقو تهتاث إلتى دقلستا  فهوث  2)لإل كال"
 للفقد ولل  ت  .لوى أس ام ظهوق لل قل اث وأ قادها وقااقها 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

                                                           

 .333/ 1 ق ي للوعا للقق لا لل قاصقةث  1
 .23أصول لوي لإل قليث  2
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 نشأة علم اجلرمية: حبث  اوأل امل
 رمية لاصبحبةة اصينيةةاجل: طلب اوأل امل

 في األسفار القديم : -1
 تتل ضتتول ط قدلهتتا  لالل شتتق  ستتت دتةتتدي للظهتتوق لل شتتقيث و لل قل تتا ةدل تتا      

 نتت لتهي  لل شتتقث وهتتو ستت  انه ألوتتي   خوتتق   --  لتتاث فتتارنلل    لإللهلتتا للدستتاتلق
 ا قدًستت للقتتانول لإللهتتي الكتت وفتتي لألستتفاق للقدل تتا هي  تتل خلتتق وشتتقثقلو تتا لقتتت
ي وم لألفتقلد فتفتفي ن"كال لودلل أاق لظلي  ؛ إذ  تالل لإلل انلان لا لل  و م 

ستتلطقةث و تتل للكتتول قلهتتا خالقتا    قتقتد أل وقلل كتتل  تتا فتي كتتال ل  ث و ذلت  للوةتت 
فكتال  ث 1)"ائها كتل  تذهمضتفتي إق اتي لخشتى  ضتم توت  لآللهتا لولته ولتذهم 

لل تتدلنول للتذلل لخوفتول للنتام   تا وقد قضتاة هتي ولل ثلههو لإلولل  شق   للقلد  
تتفتتتتق هتتتتذم و  فتتتتي للكتتتتتم للستتتت اولاث وكتتتتال ذلتتتت   تتتتدخًة لتقدلستتتتهي وتقظتتتتل هيث

ةتتتل ةا لتتل  ث وهتتيلألولتتى لل شتتقلا لل قل تتالألستتفاق  تت  للقتتققل للكتتقلي فتتي ذكتتق 
تتَ َ ََ تتَ َ﴿: --ةتتال  ألخلته ها لتتلث ََ ل ََف َف تت َْ ََ ََ ََف

ََ َلتتَهََفَقتتت  ََ َف تت ََسهل ف َف ََهتت َعتت ل َفَطوَّ

ََ  َ َِ َتتر هتتذم لل قل تتا  نقولتتا  تتاختة  للقصتتا فتتي للكتتتم ف  37 :)لل ائتتدة ﴾اْلل
 هتو ته لقستوه  ا  ا أو تىو  لا نلل    فالقققل إلى  انم للكتم لإللهلا للس اولاث
ْل َرَ﴿ :--لقتتول  ثلإلنستتانلا وللقاضتتي لألول فتتي لل تتقلئيث لل شتتق   َلتت ََفسل تت ل ََ َه

طََ  ل
ََ َبَرهل وَمَاه َّرسف َف كَََرَبََواْللَتَزاَنَهََت َاهل مف َزهل َرََ َعهف َْ َرَبَرهل َتِّ َرَتََوَفسل لف ث  25 :)لل دلد ﴾سف

 األستتتفاق  تتتقوًقل  ثصتتت عا للدلنلتتتالل و تتت  لولهتتتا لألول  ظهوقهتتتا  نتتتذفال قل تتتا 
 . للكقلي للقققلللقظلي )وتشقلقاته ودستوقم  ولنتهال  اإلسةي ثللقدل ا

 عند المسلمين:  -٢
و تتل لآللتتا  للقضتتائلا لنتتد لل ستتو للث  لألولهتتو  صتتدق للتشتتقل   للقتتققل     

َسَ﴿للتي  كي ا تقالى فلها  لل ل ادمث ةوله:  َسَبَتره َّهل َاه َّهل َفَتَهرََفنَّ تلَهمل َْ ََ ل َرََع َوَك
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 والثالثون( اخلامسالبارود )العدد  جملة كلية اللغة العربية بإيتاي

  ﴿753﴾  
  

َ َ َعْيل َبَرهل َ َعْيل ََواهل وَقََ َصتر   فتحف ُل ََوا ت ِّ َبَره ِّ ت َّ َنََواه ِّ فذف َنَبَرْلل فذف َسلَفََواْلل َسلَفَبَرْلل  ﴾َواْلل
َلَىَ﴿ ث وةوله تقتالى: 45 :)لل ائدة ت ََ ََِفَاهل َصر ف ََ َاهل مف تلكف َْ َََبََع َذ َ َآَ  فواَكف َرَاهَّ َ رَفُّيه

فَ فسلَثىَبَرْلل َع لَ ََواْلل َبَرهل َع ل ف ََواهل فحِّ َبَرْلل فحه وَ َاْلل حف َبَرْللَعل َ ر   ِِّ ََفر ََْيل   ََ ََفَقت ََ  ل َف َهَ ََه َعف سلَثىََفَن ل

َ ََعتَذاب  َف ت َْ تَ ََذهَتَكََف َََ ىََبعل ََفَنَ َاعل َة  ََوَسْحل مل ََسبِّكف ََ  ل َ رٍنََذهََكَََتلَهتف  َبَإَحل
ََ
َإََهتل َوَفَدا  

تترَس ََ﴿ ث وةولتته تقتتالى: 177 :)لل قتتقة ﴾َفهَتتتمَ  ََواه َّ تترَس ف َ ََواه َّ تتَ َُّيف واََف ل َطعف ََفتتر ل  ﴾ةف
َ ةٍَ﴿وةوله:   ث37 :)لل ائدة ْل َ ََ رَئَةََج ََواَحٍ ََ  لهف هَّ كف وَا َْ ف اَِنََفرجل ََواهزَّ اسَتَةف  :)للنوق ﴾اهزَّ

أل لقضتتتي  تتتلل للنتتتامث   قتتتلنتتتد ا     --وكانتتت   تتتل  هتتتاي قستتتول ا  ث 2
هتذم لكتول هنتا  لختصتا    ى  قض أص ا ه فتي شت ول للقضتال دول ألول  و 

- أ تتو  كتتق للخةفتتا  قتتد وفاتتته ىل  تتتو اتتي  ث  تتل ل ك تتتهي وستتقا لطةلهتتيثلل هنتتا
- ل تتق  تتل للخطتتام ى ول تتو ث-- لةتتض  تتلل  : قولتته لوتتى شتت ول للقضتتال"

 إلستةيلأول ةضتاة ل تق  تل للخطتام   ص ا  تذل ث ف 1)للنامث فنني في شعل"
 وصتتتتفه ظهتتتق للقضتتتال ولنتتتتد ا  تتتدأ لصتتتق للتتتتتدولل  ث هنتتتا  ختصتتتا وصتتتفها 
وللستنا  تل للقتققل  ولستت د ةضتاة لل ستو لل ثله أصول وأ كاي وةوللد ا صطو ً 
فالقضال  ث الفقه ا قت طً في أول نش ته وظهوقم كال للقضال و ث للقضائلا  ادتهي

ث  2)لند أئ ا للشق  هو: "ةط  للخصو اث أو ةول  و ي صدق لتل وتلتا لا تا"
  الوعتا ستاه ول فتي إقستال ققفتهي  ل قلتصالهي  القققل ولوو هث و  لفقهال   لو 

 تا أوقدم ل تل : توت  لل ة تا و تل ثلل ة ا لألولى تتصال للوعتا  قوتي لل قل تا
   تتتد  تتتل  ثستتت ق  أ تتتا  كتتتق :"إذ لقتتتول فتتتاقم فتتتي قستتتالته )فتلتتتا فقلتتته للقتتتقم 

ث هلتق و  ي أ تي ل لتد  تل لى ق ل   اًت   ضقة للقاضتللفقله لقول: لد   ؛لل سلل
فقتتتال أ تتتو ل لتتتد: أتقتتتق   - ضتتتي للتتتةي-  تتتق   لى لولتتته:  ال تتته لوتتتي  فقتتتال لل تتتد  

 وأصت ا للقضتالتطتو ق اتي  ث 3)لإللقلم؟ فقال: نقيث فقتال: ة تي ةتد أل  تت  لل تال"
                                                           

 .2/124لل وهقة في نسم للن ي وأص ا ه للقشقةث  1
 .775للكولا ث  ق ي  2
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 العالقة بني اللغـة وعلــم اجلريمـة

  ﴿757﴾  
  

    تطوق للقووي ولتسا  قةقا للدولا لإلسة لاث   اتتهق  وتطو   ثدقمل   لوً ا
  ستتقةًّ  الوً ت وصتفه   نفصًة  في للقصق لل دل  أص اظل في تطوق  تى و 

أص    للتخصصا  للقانونلا في للوة  لل الي  و ودة في )للقانول ث و   اسي
 .قق لالل لل ا قا  قظي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 والثالثون( اخلامسالبارود )العدد  جملة كلية اللغة العربية بإيتاي

  ﴿757﴾  
  

 اجلرمية لاصبحبةة االجتماعةة طلب اصثاني:امل
 تتى وةتنتا ت    للص عا للدلنلا لل قل ا في  ختو  للقصوق لإلنستانلا      

تت     لوتتي لإل تتقلي) تتدأ  تتشتتكل  تتولدق  إت أنهتتا لل اضتتقث هتتذل للقوتتي لنتتد ا ص 
للتكتتة   قنتد ا للتفت  للقوتي إلتىو لادلنها لل  التاث ف  ص عا للقووي لت ت اللا

دقلستتتتا  لتلتفتتتتا  لفتتتتقض هتتتتذل كتتتتالث لل  ت تتتت  وأفتتتتقلدم لتتتتاة ودقم ث لل  ت قلتتتتا
 مث هتتتتذقاتتتتاق إل ا لتتتتا أو ستتتتو لاستتتتووكلا  هتتتتذل لل  ت تتتت  و تتتتا لنشتتتت  لنهتتتتا  تتتتل 

لل تقلئي وأست ا ها  ت ولتل أنتول  تتى شت و   ثوتتا ق  ثوتطوق ث للدقلسا  ن  
ووضت  ةوللتدم  ثللقنالتا  ته إلتىفانتدف   تذل  لو تال لت ت تا   قااقها ودولفقهتاثو 

 .وأصوله
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  ﴿757﴾  
  

 ملطلب اصثاص : ظهور علم اجلرميةا
نتتاد  لتتالي لت ت تتا  )أو ستت  كونتت   لنتتد ا  للقوتتيأول ظهتتوق لهتتذل  كتتال     

وكانتت   تتل فتتي دقلستتا للظتتولهق لت ت اللتتاث  ضتتقوقة لت تتا  لل تتنهج للت قل تتي 
ي كتاً ا 1733سنا   Gerryصدق للقالي للفقنسي  لقي )أ أل ةلدلو هذم لائج نت

    في للتول ل لألد ي ث ل د فلته إلتى دقلستا إ صتائلا  لل تقلئي فتي  قنولل )
لل قل تاث  فتيولت ت اللتا  و ول في ضوئها أاتق  قتض للقول تل للفقدلتافقنساث 
وتوللتتت   قتتتد ذلتتت   هتتتود لو تتتال  و ستتتتو  للاقافتتتاثث ولل قفتتتا ثوللستتتل ثكتتتال نم

للتتتذي لوتتتي لت ت تتتا  للقتتتانوني  فظهتتتق لتتتدلنا:لت ت تتتا  فتتتي ت صتتتلل هتتتذل للقوتتتيث 
للتتتتذي أ  تتتتق فتتتتي  ي 1717-1757 لتتتتل دوق كهتتتتالي ) إ دقستتتتته للقتتتتالي  أستتتتم

 1)و ا لتصل  ه   ال لوي لل قل ا
. 

إت فتي للوةت  لل اضتقث فهتو ةوللتدم و  أصتولهلي تقتسي  لل قل اقوي ف          
 و تل أ ق هتا: ثها لتت تنفي و ود إشاقل  أولل  ته دلا إت أل  ث لوي  دل  للنش ة

 نظتتتوقهي للفوستتتفي  وستتتققلطث ك قستتتطو وأفةطتتتول للقتتتد ال لللونتتتال فةستتتفاق تتتط 
ذه تتول فتتي ت وتتلوهي لو قل تتا إلتتى أل " قتكتتم  فقتتد  اإلنستتال وستتووكه وتصتتقفاتهث

 أفةطتول ث وكال 2) نفم  ن قفا نتل ا للوم خوقلا و س لا" لل قل ا لتص 
وأل للققو تا  ث ضق  للتقولي أل لل قل ا كان  في للعالم نات ا لل" لفتقض
فقتتد  أقستتطو تتا ث أ 3)"تقلل هتتا لوتتى أستتام دق تتا خطوقتهتتا لل تتقلئي لن عتتي لوتتى

فكتتقة أل لتستتت ا ا  لو قل تتا ل تتم أل ت تتاول  نتت  لألفقتتال لل ستتتق ولاث  طتتو ق"
سولل  ل ة ل لل  تقي أو  تل ة تل لآلختقلل للتذلل ةتد ل لوتول إلتى لقتكتام  تقلئي 

 . 4)"أخق 
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 والثالثون( اخلامسالبارود )العدد  جملة كلية اللغة العربية بإيتاي

  ﴿737﴾  
  

و تتود  شتتلق إلتتىتللتتتي  دتئل قتتض للتت ه 777) ي لنتتا ل تتل خوتتدوللًضتتا ةتتد  أ    
ذلتت   دلاتته لتتل أاتتق  لتتام لل تتوطل فتتي  تتل  للقق لتتا ستتا للدقل لقوتتي فتتيل هتتذل

كهتا ولأل تا إذل كانت  و شتلا كتال     إل" ةتال: لنتد اث سووكلا  لألفتقلد للو شتلا
للم لهي وه تل لل تو شول  ولتست دلد... وذل  ألنهي أةدق لوى للتعوم ؛أوس 

لألةطتتتاق ولل تتتولطل إلتتتلهي لوتتتى للستتتوللث فوهتتتذل ت  فنستتت ا ...وطتتتل لقتتتتافول  نتتته
لألةتاللي لل قلتدة ولتعو تول لوتى   ل لطفقول إلى لقتصقول لوى  وكا ةطقهي...

 . 1)لأل ي للنائلا"
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 العالقة بني اللغـة وعلــم اجلريمـة

  ﴿731﴾  
  

 اتبا  علم اجلرمية باصلةة ني:اصثا حبث امل
 ربط علم اجلرمية باصلةة :ل اوأ طلبملا

فنل ق طه  الوعا ت   ذل  في للتت خقث  ؛نظًقل ل دلاا  صطوا لوي لل قل ا     
وكتتال أول ظهتتوق ل صتتطوا لتتق ط للوعتتا  ال قل تتا فتتي تققلتتق ألستتتاذ للوستتانلا  

"لقتتتد كتتتال  تتت و  هتتتذل  ي لنتتتد ا ةتتتال:1737) تتتال ستتتفاقتفل   للتتتذي ك تتتتم لتتتاي 
  ال )لوتي للوعولتا  لل نتائي   التًقل لةهت تاي ا وهو لل  ال  لق  صقول نس لًّ 

لقتتتد  ود للوعتتتوي  ول تتتدة  تتتل توتتت  للفتتتق  للنتتتادقة لتقتتتدلي  :لقتتتدة أستتت ام... أوًت 
  تلل لنتالت تل هتذل للتققلتق ث و  1) ساه ا ةد تكول  فلتدة  شتكل   اشتق لو  ت ت "

  ة ا لتصال للوعا  قوي لل قل اث وهي: و  لل  ل 
ث أو  لتق ةكان  له  ولدق  لتق  ست ا ي للوعولا  لل نائلوي )  صطواأل   -1

ها   .أص ا  تدلوًت  قد ذل سي ا سفاقتفل   ) صقولاث وةد  ة 
هتذل للقوتي وهتو فتقو   تل فتق    لتصاًت  كال لتصال للوعا  قوي لل قل اث أل   -2

 .ظهوق )لوي للوعا لل نائي  وكان  نتل ا هذل لتتصال )لوي لل نالا  
ث  تتتل   اشتتتقة  لل قل تتتا)وعتتتا لتتتي تتصتتتل   صتتتطوا الستتتتك اًت ل تتتا ذ كتتتق فول     

  تتتل لستتتق اتتها   صتتتطو ا  أختتق : كال نالتتتاث وللقضتتتالث لقت طتت  فتتتي كالتتق  
ستتتتت ها لل تتتتتتدل  اث أو  )للوعولتتتتتا   ستتتتتت ها للقتتتتتدلي اوهتتتتتذل لتقت تتتتتاط كتتتتتال إ تتتتتا  

أو )للوستتانلا   )لوتتي للوعتتا لل نتتائي  )للوستتانلا  ث فظهتتق نتل تتا هتتذل لتتصتتال:
هنتا  فتقو  ألًضتا  ثأو )للوستانلا  للقضتائلا  )لوي للوعتا للقضتائي ث ولل نائلا 

وأصتت    لووً تتا تتفتتق  لتتل لوتتي  ثلتصتتًات   اشتتًقل لقوتتي للوعتتا لتصتتو   ال نالتتا
 و)لوتتي لألستتووم لل نتتائي ث ث لل نتتائي صتتوتلا )لوتتي لل :هتتيو ث للوعتتا لل نتتائي

 :لوتفقلق  لنها للقوويوقد توضلً ا  و ً ل لهذم نوس
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 والثالثون( اخلامسالبارود )العدد  جملة كلية اللغة العربية بإيتاي

  ﴿732﴾  
  

هتتو فتتق   تتل لوتتي للوعتتا " :أو للوستتانلا  للقضتتائلا لوتتي للوعتتا للقضتتائي .1
لوت قلتتتتتق لل نتتتتتائي فتتتتتي لل تتتتتقلئي للتتتتتتي لقتتتتتد لستتتتتتخدي للوستتتتتائل للوعولتتتتتا 

 . 1) قًضا  ل أدلتها" لتستخدلي للوعوي
"لتتدقم هتتذل للقوتتي للوعتتا فتتي  :للوستتانلا  لل نائلتتالوتتي للوعتتا لل نتتائي أو  .2

ت قلتتتق  أو   اك تتتا  لفائتتتدة  صتتتو ا أ نلتتتا أو ةضتتتائلاث ولت ا تتتل إطتتتاق 
 . 2)لأل ق في دقلسا للنصو  وللتس لة   ل طق     قق"

 ...لوي  خت   ت ولل لألصول  في لل قلئي" :لل نائي صوتلا لوي لل .3
لكتتل  لل  تتقي  لتتق ظتتاهقث أو  هتتا فلتتدلو لو  تتقي للتتتي لكتتول فلهتتا و تته

 .  3)" دول أل لظهق  هلئته وو هه
للقلتتتتام لإل صتتتتائي لقت تتتتد هتتتتذل للقوتتتتي لوتتتتى : لوتتتتي لألستتتتووم لل نتتتتائي .4

 . 4)للتشا ه  لل للنصو ت دلد دق ا لألسوومث و 
ل نالتا  هتي فتق  لل قل تا لألكاتق ل ولتضا لنا  ل خةل هذم لل فتاهلي أل       

ولقصتتتد  ال نالتتتا: "توتتت  لل تتتقلئي للتتتتي  ثل تلاً تتتا إلتتتى توظلتتت  للوعتتتا ولستتتتق الها
أو  ثأو لألشتتتتتعال للشتتتتتاة ا لل   تتتتتدة لإللتتتتتدليثل قاة تتتتتم لولهتتتتتا  الققو تتتتتا  لآلتلتتتتتا: 

أوستت  وأشتت ل  لوتتي للوعتتا للقضتتائيأل  ث و  5)أو للستت ل"ث لألشتتعال للشتتاةا لل  ة تتتا
 ثوللقاضتتتتيث   تتتتقيولل ث تتتتيلإل قلفقتتتتل ؛ ألنتتتته لضتتتتي لل تتتتل لوتتتتي للوعتتتتا لل نتتتتائي

فقتل ولإل قللل  للقانونلاث فتي  تلل أل لوتي للوعتا لل نتائي لقتصتق فقتط لوتى لل
ولوتتتي لألستتتووم ث ث وأل  لوتتتي للصتتتوتلا  لل نتتتائيولل  قتتتق ثولل  تتتقي ث تتتيإل قلل

لل نتتائيث تتتدخل ضتت ل لوتتي للوعولتتا  لل نتتائي كونهتتا أ تتد فتتقو  لوتتي للوعتتا فتتي 
                                                           

 .7لوي للوعا للقضائيث  1
 .اوعا دللًة  نائلًّ لل قال:  2
صتتتو  لأل تتا  تت  للتتتدكتوقة إل تتال لستتقي للخ لتتتقة فتتي لوتتي للصتتتوتلا  لنظتتق: لقتتال  قلتتدة  3

 .لل نائي
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 .هي أنول  لل قلئي  قال:  ا 5
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تتكا ل فل ا  لنها لت دي  هاي وظلفلتا تختدي لل  ققتلل  هذم للقووي فكل ثلألصل
ث ولس ى كل  تل ل ستتقال  ته فتي هتذل كافا  قل ل ل ولا  للت قلق لل نائيفي 

 "لل ققفتا لل تخصصتا للقائ تاولشتقط فله أل ل توت   ث للخ لق للوعويت)لل انم  
أو  اشتتتتقلطا أل لكتتتتول للتتتتقأي لستتتتتند كولًّتتتتللتتتتتدقلم أو للدقلستتتتا أو للخ تتتتقةث  لوتتتتى
 . 1)لل ققفا" ا إلى تو  وهقلًّ 
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 :صلةةوظةف علم اجلرمية املطلب اصثاني: ت
 :ث  ل أه هاخد ا لدة   ات للوعا في  لوي لل قل ا وظ ل     

 :وداللته المصطلح تحديد .1
للشتتتتتتتقللاث وللقدللتتتتتتتاث وللقضتتتتتتتائلاث  أللفتتتتتتتاظلصتتتتتتتطو ا   للخ تتتتتتتقة   تستتتتتتتهي     

ي لولته  صتوقة ك ت  تتى ل   ؛وصتًفا دةلقًتا ستوو  لإل قل تيلل وصت  في ولل نائلاث
 ولستطا  وهو  ل لل  ات  للتي ل كل أل لشاق  فلها للخ قلل للوعولول لادلاث

 تا ل كتل لو  دةلقا  لنهتاثإلدلد  قا ي لو صطو ا  لل نائلاث وت دلد للدتت  لل
لتذل ث ف تل أ اوتته  قت ًساأل لكول   ه  في  ق ي للكولا 1774أوقدم للكفوي )
و صتتتطوا  فتتتي للفتتتقق  تتتلل  صتتتطوا )للستتتقةا  و صتتتطوا )للطتتتق  للتتتتي أوقدهتتتا

لل كي للقضائيث لند ا ةتال: "للستقةا أختذ  تال  قت تق تققلق وأاقم في  ث)للن ش 
وهتتو ةاصتتد لو فتتظ فتتي نو تته أو  ل تتته.  ث تتل  تتق  أ ن تتي ت شتت ها فلتته خفلتتا

ل  وللطتق  أختذ  تال وهتو  اضتق لقظتال ةاصتد  فظته. وفقتل كتل ول تد  نه تتا ول 
 لكتتال شتت ه فقتتل لآلختتقث لكتتل لختتتة  لتستتي لتتدل لوتتى لختتتة  لل ستت ى ظتتاهقً 

فاشتتتت ه لأل تتتق فتتتي أنتتته دختتتل ت تتت  لفتتتظ للستتتاقق  تتتتى لقطتتت  كالستتتاقق أي تث 
فقل  فنظقنا في للسقةا فو دناها  نالاث لكل  نالا للطق أةو  ل لادة فقوه لوى

 خة  للن اش فننه ل خذ  ...فلا   و وم للقط  فله  الطقلق لألولى ث للساقق
 افظ له  ل  ق  ناة  خفلتا فلكتول فقوته أدنتى  تل فقتل للستاقق فتة   ت اًت 

  صتتتتطوا ال  دةتتتتا لقنالتتتتافا ث 1)لو تتتتق  تتتته وت لقطتتتت  لنتتتتد أ تتتتي  نلفتتتتا و   تتتتد"
 .ت ًقا له  كي دةلقإطةق ت قه ل للولص  لو د ث

 دالل  الصرفي  والتشابه اللفظي: التحديد . ٢
 ل كتتتتل لتستتتتتقانا  تتتتالخ لق للوعتتتتوي فتتتتي للكشتتتت  لتتتتل لل تشتتتتا ها  للوفظلتتتتا    

ي فتي دلتي استهث و ل ش ل هذل لل انم لإلولشتقاةاتهاوللدتت  للصقفلا لوكو ا 
إلتتى   ا تتا أنهتتي ها لشتتقق أصتت ا  لنتتد اقة تتا  للت اقلتتاث لل ةضتتالا أصتت ام
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أو تستتتخدي  اثلفظلًّتت للقة تتا  لألختتق  للتتتي تشتتا ههادفا  لتتل لة تتاتهي ضتتد لتتل
فتي  نظتقوت ل   ث لنه تا    للتقاقم للصوتيأو أكاق  ل  قوفها لألصولا  أصًة 

لضتا    تل فقتطثأو للدتلتا للصتقفلا  ل  ها لل قنى لوكو ا  ال هذم للقضالا 
 للن تاذج تل و  ودق تا للخوتط  لنه تاث للق ل للت تاقي تشا هت دلد  د  إلى ذل  

: تقولد   سسا ) نتا ث ل  سستا ) ا تا  للت اقلتا  1)نوقدها في هذل للسلاقللتي 
لتق ئا لل كسقل ث وا   للتقولد في للتقاقم للصوتي وللصلا ي لوكو اث وللت اد 
للختتط نفستته فتتي للقستتيث  اإلضتتافا إلتتتى  قاق تتا  تتدود للشتتقاقث وألولنتتهث ودق تتتا 

 .للققو ا في  قهاللخوط  لنه اث ون ف ذ  ت ًقا لذل  
 :كتوب ل النصوص الميتحل. 3

وللتضتتت لنا  لل ققتتتدةث   ولتتتل أدول  للنفتتتي لل تقتتتددةث"ت هتتتذم للق ولتتتا تضتتتي     
 ث 2)"ولتشتقاةا ث ولألفقتال لل  نلتا لو  هتولث وللتقلكلتم للصتق اوأدول  للق طث 

 :  3)أه ها ثولدلي هذل لل انم لوي لل قل ا في  ولنم
 سولل كان  كتا ا وقةلاث أي إلكتقونلا.  ت ولل قسائل للتهدلد لل كتو ا -1
ت ولتتتتل للقستتتتائل   هولتتتتا لل صتتتتدقث ولل ستتتتالدة فتتتتي تقتتتتدلي للستتتت ا للوعولتتتتا  -2

 هولا لل  قسل. للعال ا لوى لألسووم لوكش  لل
لوت كد  ل كتا ته إلاهتا  ؛نت قو طا قتها   سووم لل    ت ولل قسائل لتنت اق -3

 تتود لناصتتق للت تتقي  تتول ل ت اللتتا و للكشتت  لتتل أستت ام لتنت تتاقث و و  ث نفستته
 .إكقلم لوى هذل للفقلتهدلدث أو 

فتتتي كتا تتتا للققتتتود وللقهتتتود ولل ولالتتتقث للنصتتتم ولت تلتتتال  ل ولتتتا كشتتت   -4
شتتخ ث أو توفلتتق ته تتا   تتل أ تتل إدلنتتا ؛ةلتتم  األلفتتاظفلهتتا للت  تتد ل وللتتتي
  ث أو نه ه. لوله
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 :ووصفه اللغويالسلوك  .تحليل٤
 ثلستفلد لوي لل قل ا  ل للخ لق للوعوي في ت ولتل للستوو  للوعتوي لو  تقي     

أانتتال  وللستتوو  للوعتتوي لقصتتد  تته: للستتوو  للعالتتم أو للتتدلئي لوتتى هتتذل للشتتخ 
ت لضت   اتل:  للوعولاث سولل كان  كتا لا ت قلقلاث أي نطقلا شفهلاث لل  اقسا

 ا ل للفصتتتل اث ت لهتتتتي  قة تتت تتت لتتتا  تتتدًت لستتتتخدي للوه تتتا للقا ه تتت ل  لتتتادةث
كتم  لدم لللستق ث ل   سووم خا  لنطق كو ا للثلخوط  لل  صطو  للتقةليث

لستتتتخدي لكتتتتم  ختتتط ك لتتتق أو صتتتعلقث ت لتتتتق   ستتتافا  طولوتتتا  تتتلل للكو تتتا  
 .للوعولا  لق ذل   ل للس ا ... إلى ل اقل  ةصلقة  الً ا

 :التحليل الصوتي. ٥
لألصتتول  فتتي   تتال ت ولتتل لل تتقلئيث وللكشتت  لوتتي لوظتت  لوتتي لل قل تتا      

 : 1) وهيث تت وى فائدة للت ولل للصوتي في للقدلد  ل لل ولنملنهاث و 
لت ت اللتتتتا للتتتتتي لنت تتتتي إللهتتتتا  لئتتتتا ولل  تتتتول للخوفلتتتتالستتتتتن اط  قوو تتتتا   -1

 لل ت د  لوى أسام صوته.
 لخد ا للت قلق.  ؛تفقل  للتس لة  وللنصو  ولأللفاظ لل ختو   ش نها -2
شتتتخا  لت تتتداول لتتتل نشتتتاط إ قل تتتيث أو أتستتت لة  للت ولتتتل للصتتتوتي ل -3

أو لل طال تا  الفدلتاث أو للتفتاوض لقتك ول  قل ا  الفقل  ال للتهدلد  التف لقث 
 قئ. أو لإل ة  للكاذم لل  الا طول ثلوى شقلل أو  ل  لل خدقل 

) تتتدة : وذلتتت   ولستتتطا ت دلتتتد ثت دلتتتد ستتت ا  لل ت تتتد   تتتل ختتتةل صتتتوته -4
لإللقتتا   -للتنعتتلي ون تتقة للصتتو   -طقلقتتا للنطتتق  -نوللتتا للصتتو  -للصتتو  

ل ولتا  للكتةي  -لألصتول  للستاكنا  -لألصتول  لل ت قكتا  - قدل للكةي  -
 ا .لل  ل ل  للصوتلا لل  ق ضل -لل تصل 
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 آثار علم اجلرمية يف اصلةة: ص طلب اصثاامل
فتتتي  فقدلتهتتتا ولستتتتق اتتها  لت شتتت  أل لكتتتل لوتتتي تت تتتا ج  قتتته للوعتتتا أاتتتقً       
ث أضتتتفى لوتتى للوعتتتا للقدلتتد  تتتل اتط لقلًّتت الوً تتت وصتتفه ث فقوتتي لل قل تتتا دتلتهتتاو 

لل صتتتتطو ا  فتتتتي كتتتتل  تتتتا لتصتتتتل  هتتتتذل لل قتتتتل  تتتتل  نالتتتتا  وةتتتتانول وةضتتتتال 
ث للتتتتتتقل  للتتتتتتقلضلستتتتتت ولمث إدلنتتتتتاث  : 1)لل صتتتتتطو ا و تتتتتل هتتتتتذم  ثوتشتتتتتقل 

 تست لمت نتلاث ت قلتا ث ت قلتقث  طةلث  ل ناث  تقللةث  تة ث  إفقلجثلستئنا ث 
إلتى  دفتا ث دتئتل ...تنتا لث تقتاديث  تققلقث تكولت ث تفولضث تفتلشثتقولضث 

ول كتتل للق تتو  إلتتى  ق تتي للقتتانول للصتتادق لتتل  ثلل صتتطو ا   لتتق ذلتت   تتل
 القتتاهقة لةستتت لدة  تتل هتتذم لل صتتطو ا  و ققفتتا دتتتهتتا    تت  للوعتتا للقق لتتا 

     . للخاصا
دقل هتتتتا ضتتتت ل  قونتتتتا للوعتتتتا ةتتتتادقة لوتتتتى توظلتتتت  هتتتتذم لل صتتتتطو ا  و       ول 

 قتتتل  للنطتتتاق لتستتتتق الي للقتتتايث فالوعتتتا تستتتتفلد  تتتل لوتتتي لل قل تتتا فتتتي توستتتل 
وةد تنتقتل لل فتقدة  تل لل لئتا للقا تا إلتى لتستتق ال  ثلتستق ال للدتلي لو فقدة

وهذم للدتلتا إ تا أل ت ن هتا ث   لولهاد  ه  للخا   دتلا  ختوفا ل ا ل   للقانوني
 للوعتتا للقا لتتا قنتتي فتتيت" كو تتا )للشتتخ  : ف تتاًة  ثلتستتاًلا أو ضتتلًقا و  دودلتتا

 لن تتتا تتتتدل فتتتي لل  تتتال  ث كتتتل  ستتتي لتتته لقتفتتتا  وظهتتتوق و وتتتم فتتتي لإلنستتتال)
)إنستتاًنا كتتال أو  لوتتى للكتتائل للتتذي تا تت  لتته للشخصتتلا -ك صتتطوا- للقتتانوني

هنا لتسق  دتلا كو ا )شخ   لتطوق لوى لإلنستال و لتقمث  ث 2) لق إنسال "
وةتتد  ث لآللتتا للصتتعلقة)    نهتتا فتتي للوعتتا للقا تتا تقتتق  ":  اتتال قختتق كو تتا )لألدلة 

ا شتيل ألًّت) للقانونلتاث وتتي تققلفهتا   نهتا: لنتقو  للكو ا إلى ستا ا لل صتطو ا 
ث أو كتتال نولتته ل صتتل  تته لل تتتهي لوتتى لل قتتدقة لوتتى لقتكتتام للفقتتل لإل قل تتي
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تتو ث  1) "لستتت لد  تتل هتتذم لل قتتدقة ووظلفتتا لل ستتتخديث  د ت دلتت هنتتا للدتلتتا  قل   ض 
 .ليلتستخد
 ةا ت  لستتفاد  للقق لتا  تل  قكتا للتققلتم للتتي ا س ق فقتد ى لإ إضافاً       

نظتًقل ف؛ الند   اولا تط لق نظقلا  هذل للقوي ولتستفادة  نه في لل ودلل للقق ل
قوتتي فقتتد أصتت    للتخصصتتا  للقانونلتتا للقق لتتا للألستت قلا للنشتت ة للعق لتتا لهتتذل 

للقق لتتتتتا   ا تتتتتا إلتتتتتى تققلتتتتتم  صتتتتتطو اتهث و قا وتتتتتا دتتتهتتتتتا  تتتتت  للتتتتتدتت  
شتقط  ك  لالتاث لل وق تاجث لأل فتلتو ث:  2)لل قق  تاو ل لل صطو ا   لل و ودةث

للتق  تا لو  لفتا    تذل  ألًضتا  قكتا ونشتط  كالفوث و لااق  قلتال كلوتوج ... 
ل  ها في هذل لل  ت : لقست  لو ل أ ق  للكتم لل تق  ا وللتي  للقانونلا للعق لاث

شايث تق  ا:  ا ل للتولقث وكتام:) قد تا كتام )لوي للوعا للقضائي  لقو ق 
للستتتول  ونستتتول؛ دللفلتتتد قللتتت ث أل تتتالكولي كولتهتتتاقد؛  إلتتتى لوتتتي للوعتتتا لل نتتتائي 

 اقا وتت و  وتق  تتا ققلتتم تتل تذل للنشتتاط هتتقتتد لو  ثللتتق  ل للققشتتي تق  تتا: ل تتد
  . قا او قكا للوعولا  ل  ل لل انم لإلاقلئي الدتل
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للوعتتا ولوتتي  للقةةتتا  تتلل  تتال هتتذل لل  تت  لتقتتدلي ل  تتا  تتو  ة لتتل اختاً تت     
لتتصتتال  لنه تتاث وطتتقق توظلتت  كتتل لوتتي  نه تتا ل ختتقث    تتات لل قل تتاث و 

لتتذل  فهتتو  تتتل  ؛للن تتتو  ت تتاط ث  تتتدل  للنشتت ة لل لنتتي ذل لل قتتلفتتي هتتت ل  تت ول
ث و تل وللت  تق فلهتاللتوس  للقا وا ل  لد  ل و ث خص ا لو    وللدقلسالل قول لل

 أ ق  للنتائج للتي نخقج  ها في ختاي هذم لل  ا  : 
  . دل  للنش ة كقويث لكنه ةدلي للتوظل  ال قل اثلتصال للوعا    .1
نتج لل لتصتال للوعتا  قوتي لل قل تا لتدد  تل للقوتويث  نهتا: لوتي للوعتا  .2

للقضتتتتتائيث ولوتتتتتي للوعتتتتتا لل نتتتتتائيث ولوتتتتتي للصتتتتتوتلا  لل نتتتتتائيث ولوتتتتتي 
 لألسووم لل نائي.

للوعتتا ذل  أاتتق دللتتي وةتتوي فتتي  لتتدلل )لوتتي لل قل تتا  وكتتل  تتا لتصتتل  .3
   قل ت قلق للقدللا.

 : اتالتوصي
قوتتي للوعتتا   نت تت  لتتل لتصتتالفتتي للقوتتوي للتتتي تق لتت  لل انتتم لل  اتتي  .1

 لل قل ا.
فتتتتتا  تتتتام لتستتتتتقانا  تتتتالخ قلل للوعتتتتوللل فتتتتي   تتتتات  كشتتتت  لل تتتتقلئي  .2

  وت ولوها. 
 ا وسوي لوى سلدنا ون لنا    د.هذل وا ألوى وألويث وصوى 
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 الكتب:
 .أصول لوي لإل قليث    د شةل   لمث )م.د  .1
   تتد  تتل أ تتي  كتتق  تتل  لل تتوهقة فتتي نستتم للن تتي وأصتت ا ه للقشتتقةث .2

ل تتتتد ا  تتتتل  وستتتتى لألنصتتتتاقي للت  و ستتتتاني لل قتتتتقو   تتتتال  ق  يث دلق 
 -هتتتت  1473/ 1للقلتتتاضث ط –للقفتتتالي لونشتتتق وللط التتتا وللتو لتتت  

 ي.1773
ت قلتق:  ستلل  ثللوعوي  د  ل فاقمأ أ و لل سل فتلا فقله للققمث  .3

 ي.1757/ه1377لل     للقو ي للقق ي_ د شقث لوي   فوظث 
 ه.1414_ 3لسال للققمث ل ل  نظوقث دلق صادق_  لقو ث ط .4
 ق تتي للقتتانولث    تت  للوعتتا للقق لتتا  القتتاهقةث للهلئتتا للقا تتا لشتت ول  .5

 ي.1777ه/1427 لل طا   لأل لقلاث
ألتوم  تل  وستى لل ستلني للققل تي للكفتويث ت قلتق:   ق ي للكولا ث .3

 لتتتتتتقو ث  –لتتتتتتدنال دقولتتتتتتش؛    تتتتتتد لل صتتتتتتقيث   سستتتتتتا للقستتتتتتالا 
  .)م.د

 ق تتتي للوعتتتا للقق لتتتا لل قاصتتتقةث أ  تتتد  ختتتتاق ل تتتقث لتتتالي للكتتتتمث  .7
 ي.2777هت / 1427_ 1ط

للستول  ونستول؛ أ قد ا إلى لوي للوعا لل نتائيث  تالكولي كولتهتاقد؛  .7
للتتتق  ل للققشتتتيث  قكتتت  للنشتتتق للقو تتتي  دللفلتتتد قللتتت ث تق  تتتا: ل تتتد
 تتتتتتتتتتتتتدةث للط قتتتتتتتتتتتتتا للاانلتتتتتتتتتتتتتاث  -للق لتتتتتتتتتتتتت    ا قتتتتتتتتتتتتتا لل وتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتد

 ي.2717هت/1441
دلق لقتتقم_  للتتدقولشث    تتد ا ت قلتتق: ل تتد  قد تتا ل تتل خوتتدولث .7

 ي.2773ه/1425_ 1ط د شقث
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للنظتتتتتتاي لل  لئتتتتتتي ةتتتتتتانول للققو تتتتتتا ث قضتتتتتتا    تتتتتتد للستتتتتتىث كولتتتتتتا  .17
للدقلسا  للتط لقلا وخد ا لل  ت  ث ةسي للقووي لإلدلقلا ولإلنستانلاث 

 .)م.د   ا قا لل و  سقودث
 البحو :

ث دقلسا  قاقنا  لل لإلسةي ولل سل لا أاق للدلل في للنظي للقانونلا .11
ث  ا قتتا  قتتوقللوهتتامث أطقو تتا دكتتتوقلمث كولتتا لل فاط تتا    تتد ل تتد

 ي.2771ه/1421ث ث  صقللقاهقة
ث لألسم للوعولتا لصتلا ا لل صتطوا للقتانونيث لصتاي فتاقوق إ تاي .12

للوعتتا للقق لتتا وللدقلستتا  لل لنلتتا  نتتتد     تت   نشتتوق ضتت ل أل تتال
 ا قا لإل اي    د  ل سقود لآلفاق لل ققفلا وللقهانا  لل  ت قلاث 

 ي.2717ه/1437لإلسة لاث  قك  دقلسا  للوعا للقق لا وقدل هاث 
أطقو تتتتتا لل قل تتتتتا ولل ستتتتت لا للسوستتتتتلولو لاث ن لتتتتتم  تتتتتو لل تتتتتاللث  .13

ةستي لوتي انلا كولتا للقوتوي لإلنست  ا قا  نتوقي ةستنطلناث  ا ستلقث
 ي.2777/2777لت ت ا  وللدل عقلفلاث 

 المصادر اإللكتروني : 
تققلتتت  لل قل تتتا فتتتي لوتتتتي للتتتنفمث  وةتتت  لل قل تتتا ولتن تتتتةل  .41

 يث   تاح  ل:7/4/2713دقلسا وت وللث 

 https://cutt.us/ccgaV. 

لل قل ا ولوي لإل قلي  ل لألوللل إلى لصق للنهضاث تل وتي  .41
 هتث  تاح  ل:17/7/1442قوفهث تاقلخ لل لاقة 

 https://cutt.us/CU5SD. 

  سام و لقة للت اقة لوى تولتقث   تاح  ل: .41

 https://cutt.us/qFW3k. 

لقال  قلدة صو  لأل ا    للدكتوقة إل ال لسقي للخ لقة في  .41
 يث  تاح  ل:2727لنالق27لوي للصوتلا  لل نائيث لأل د 

 https://shortest.link/8rc .  

https://cutt.us/ccgaV
https://cutt.us/ccgaV
https://cutt.us/CU5SD
https://cutt.us/CU5SD
https://cutt.us/qFW3k
https://shortest.link/8rc
https://shortest.link/8rc
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  وتتا ث اث خوتتود لل وستتقلدي؛ فاط تتا للق  تتيلوعتتا دلتتلًة  نائلًّتتل .41
 يث  تاح  ل:2717نوف  ق  17أنولقث 

 https://shortest.link/8rb. 

 .ي21/1/2721 ا هي أنول  لل قلئيث  وة  سطوقث  .41

 https://cutt.us/RdZY7. 

 
 

https://shortest.link/8rb
https://shortest.link/8rb
https://cutt.us/RdZY7
https://cutt.us/RdZY7
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 747 ملخص البحث
 747 املقدمة
 753 التمهيد

755 
 755 لل طوم لألول: لل قل ا وللص عا للدلنلا

 757 لل طوم للااني: لل قل ا وللص عا لت ت اللا
 757 لل طوم للاال : ظهوق لوي لل قل ا

731 
 731 لل طوم لألول: ق ط لل قل ا  الوعا

 734 لل طوم للااني: توظل  لوي لل قل ا لوعا
 737 لل طوم للاال : قااق لوي لل قل ا في للوعا

 737 اخلامتة
 777 قائمة املصادر واملراجع
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