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 االستهالل

َها،افَاد  ا َوِإْذ قـَتَـْلُتْم نـَْفسً   َرئْـُتْم ِفيـْ
ُتمْ َوهللاُ سلُْ   َتْكُتُمْوَن  رٌِج َما ُكنـْ

 (ٕٚالبقرة: (
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 اإلهداء

 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل:
مرحلة يف أيب احملبوب "آاننغ شاحراين" الذي قد شجعٍت كثَتا طوال دراسيت  .ٔ

بكالوريوس، وعسى أن يطول هللا عمره و أن يسهل أموره يف الدين والدنيا ال
 واآلخرة كي يستطيع أن يشجعٍت دائما يف ادلرحلة الدراسية التالية.

وتدعو إىل هللا ألجلي أمي احملبوبة واجلميلة "مشرفة" اليت تربٍت وترمحٍت دائما  .ٕ
دائما لنيل أملي خاصة يف رلال الًتبية.عسى أن يطول هللا عمرىا و أن يسهل 

 أمورىا يف الدين والدنيا واآلخرة.
أخيت الصاحلة وادلاىرة "إنتان نور عيٍت زكية" اليت تدعو إىل هللا ألجلي دائما.  .ٖ

 والدنيا واآلخرة. عسى أن يسهل هللا يف دراستها. وأسعدىا هللا يف سالمة الدين
أخي الذكي الصاحل "أزكى قوس الفىت". عسى أن يكون شجاعا صاحلا ماىرا  .ٗ

قواي يف مواجهة األحوال الدنيوية واألخروية يف ادلستقبل .وأسعده هللا يف سالمة 
 الدين والدنيا واآلخرة.
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 توطئة
ى رسول هللا سيد الذي خلق اإلنسان علمو البيان والصالة والسالم عل  احلمد هلل

ومن اىتدى بسنتو ودعا بدعوتو  أصحابوالبشرية وأفصح الربية صلى هللا عليو وعلى آلو و 
 حتقيق جرمية قتلإىل يوم الدين أما بعد. وقع يف يديكم البحث اجلامعي ربت ادلوضوع "

الذي قد مّت  ىذا كريسيت )دراسة لغوية جنائية("   يف رواية "مث مل يبق أحد" ألغاث
 البحث بعون هللا تعاىل.

وخاصة  أقول شكرا جزيال إىل مجيع أساتذيت يف قسم اللغة العربية وأدهبا،ن أأوّد 
 إىل:
فضيلة األستاذ الدكتور دمحم زين الدين، مدير جامعة موالان مالك إبراىيم  -ٔ

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 فضيلة الدكتور دمحم فيصل، عميد كلية العلوم اإلنسانية. -ٕ
 فضيلة الدكتور عبد الباسط، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا. -ٖ
فضيلة دمحم زاواوي ادلاجستَت، ادلشرف يف كتابة ىذا البحث الذي قد شرفٍت  -ٗ

 وأعطاين اإلقًتاحات حىت حيصل على سبام ىذا البحث.
 ي ادلاجستَت، ادلشرف ألمور األكادديية.فضيلة أنوار مسعد -٘
 حيباين دائما.الوالدين الذين يشجعاين و  -ٙ
 أخيت الصغَتة إنتان نور عيٍت زكية وألخي الصغَت أزكى قوس الفىت. -ٚ
 ، وإخواين وأخوايت "اجلدال".ٕٛٔٓدفعة  أصحايب وصاحبايت "الدؤيل" -ٛ

 م ٕٕٕٓأبريل  ٖٔماالنج، 
 الباحثة
 
 

 فائزة الوداد
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 مستخلص البحث

أحد" ألغاث كريسيت )دراسة لغوية ( ربقيق جردية قتل يف رواية "مث مل يبق ٕٕٕٓالوداد، فائزة )
جنائية( البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا. كلية العلوم اإلنسانية. جامعة موالان 

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. ادلشرف: دمحم زاواوي، ادلاجستَت.
 ميائية االجتماعيةالكلمات األساسية: القتل، علم اللغة اجلنائية، األفعال الكالمية، السي

رسالة دعوة للضحااي و ال كرسالةلغوية  الدلة األ" يبق أحد قضية القتل يف الرواية "مث مل ركتت
 األفعال الكالميةابستخدام نظرية  األدلة اللغوية، مت ربليل ىذا البحث. يف للمجرمعًتاف اال

شكل اجلردية  معرفةلقتل و ل اجملرمالطريقة اليت ارتكب هبا  معرفةوالسيميائية االجتماعية. واذلدف ىو 
نوعي وصفي. مصدر البياانت  حبث البحث ىذا. نوع اجلنائية لغةلامن خالل هنج  اجملرماليت ارتكبو 

عن علم  تقاالادلمصدر البياانت الثانوي ىو و ، ألغاث كريسيت "يبق أحد األساسي ىو رواية "مث مل
تحليل البياانت ل وأما. وطريقة الكتابة جلمع البياانت القراءة طريقة استخدمت الباحثة .اجلنائيةاللغة 

 يةفعال الكالمهنج األو  اجلنائية ويةعن اللغة مع هنج اللغ يةاخلارج هنج ادلطابقة ةالباحث استخدمت
الدعوة أن  رسائلعلى  ربليلوالذي مت ىي البحث  ىذا نتائج وأماالسيميائية االجتماعية. هنج و 

إىل . أما ابلنسبة الفعل اللفظيو  الفعل اإلصلازي ٔو  الفعل التأثَتي ٕتوي على حي خطابىناك 
 . وأمالسيميائية االجتماعية، فقد وجد أن الرسالة هتدف إىل دعوة الضحااي للحضور إىل اجلزيرةا

الكالمية فعال األ ٓٔ للمجرم أّن ىناكاالعًتاف  رسالةعلى  ربليلوالذي مت  البحث ىذا نتائج
لسيميائية ا إىل . أما ابلنسبةبوصف األمرتوجيهي ال الكالميفعل ال ٔو التعبَت اإلخبارية بوصف 
علومات تتعلق خبطوات القتل اليت قام هبا ادلأن الرسالة هتدف إىل تقدمي  وجد االجتماعية، فقد

ىي دعوة الضحية للمجيء إىل اجلزيرة،  اجملرمتكب هبا ار . وبناًء على ذلك، فإن الطريقة اليت اجملرم
 ىو القتل العمد مع سبق اإلصرار.اجلردية  شكلأّمأ و 
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ABSTRACT 

Widad, Faizatul (2022) Murder Case Investigation In "ثن لن يبق أحد" Novel By Agatha 

Christie (Forensic Linguistic Studies). Undergraduate Thesis. Department of 

Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, Maulana Malik Ibrahim 

State Islamic University of Malang. Advisor: Moh Zawawi, M.Pd. 

Keyword: Murder, forensic linguistic, speech act, social semiotic 

The murder case in the novel يبق أحد "ثن لن"  leaved language evidence like an 

invitation letter for the victims and a confession letter. Language evidence was analyzed 

by using speech act theory and social semiotics. The research aimed to reveal the 

murderer’s crime way and to reveal the form of the murderer’s crime through a forensic 

linguistic approach. This type of research is qualitative and descriptive. The primary data 

source used the novel ثن لن يبق أحد""  by Agatha Christie, while the secondary data source 

used an article on forensic linguistics that has been published. The research used reading 

and note-taking techniques for data collection. The research used extralingual equivalent 

method with a forensic linguistic approach, speech acts and social semiotics for data 

analysis. The research conducted on invitation letters showed that there were speech 

containing 2 perlocutionary act, 1 illocutionary act and 1 locutionary act. As for the social 

semiotics, it was found that the letter was intended to invite the victims to come to an 

island. Meanwhile, the research conducted on the confession letter resulted in 10 

speeches containing assertive speech acts in the “stated” category and 1 directive speech 

act in the “commanding” category. As for the social semiotics, it was found that the letter 

was intended to provide information related to the murder steps carried out by the 

murderer. Based on this, the murderer’s crime way was invited the victim coming to an 

island, while the form of murderer’s crime was premeditated murder. 
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ABSTRAK 
Widad, Faizatul (2022) Investigasi Kasus Pembunuhan dalam Novel “ثن لن يبق أحد” Karya 

Agatha Christie (Kajian Linguistik Forensik). Penelitian Skripsi. Jurusan Bahasa 

dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Dosen pembimbing: Moh Zawawi, M.Pd. 

Kata kunci: Linguistik forensik, pembunuhan, tindak tutur, semiotika sosial 

Kasus pembunuhan dalam novel "ثن لن يبق أحد" meninggalkan bukti bahasa berupa 

surat undangan untuk para korban dan surat pengakuan diri pelaku. Pada penelitian ini, 

bukti bahasa tersebut dianalisis menggunakan teori tindak tutur dan semiotika sosial. 

Tujuannya adalah untuk mengungkap cara yang dilakukan pelaku dalam melakukan 

pembunuhan dan untuk mengungkap bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku 

melalui pendekatan linguistik forensik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif. 

Sumber data primer yang digunakan adalah novel  "ثن لن يبق أحد" karya Agatha Christie, 

adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah artikel tentang linguistik forensik 

yang telah dipublikasikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah 

teknik baca dan teknik catat. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti 

adalah metode padan ekstralingual dengan pendekatan linguistik forensik, tindak tutur 

dan semiotika sosial. Hasil dalam penelitian yang dilakukan pada surat undangan 

menunjukkan adanya ujaran yang mengandung 2 perlokusi, 1 ilokusi dan 1 lokusi. 

Adapun secara semiotika sosial ditemukan bahwa surat tersebut bertujuan untuk 

mengajak para korban untuk datang ke sebuah pulau. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan terhadap surat pengakuan diri pelaku menghasilkan 10 ujaran yang 

mengandung tindak tutur asertif kategori menyatakan dan 1 tindak tutur direktif kategori 

memerintah. Adapun secara semiotika sosial ditemukan bahwa surat tersebut bertujuan 

untuk memberikan informasi terkait langkah-langkah pembunuhan yang dilakukan oleh 

pelaku. Berdasarkan hal tersebut maka cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan 

kejahatannya adalah dengan cara mengundang korban untuk datang ke sebuah pulau, 

sedangkan bentuk pembunuhan yang dilakukan adalah pembunuhan berencana. 
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 األول الفصل
 ادلقدمة

 خلفية البحث .أ 
القتل ىو اجلردية اليت تسبب خالف القانون أو احلكم. كان اجملرم غالبا 
يفعل اجلردية أبنواع من االحتيال يف شكل الدعوات والتحريض واإلغواء وحىّت 
احلنث ابليمُت. مّت ذلك االحتيال بطريق اللغة. من ادلمكن أن يستخدم تلك 

اجملرم خالل دراسة  هبا قامتاللغة كدليل دلعرفة كيف الطريقة واألشكال اليت 
 .(Sholihatin, 2019)لغوية اجلنائية 

اللغوية اجلنائية ىي علم من علوم اللغة التطبيقية اليت تستخدم لكشف 
القضااي اجلنائية ادلتعّلقة ابلقانون. وأما ىدفو دلعرفة ملف اجملرم وطريقة اجلردية 

 .(Mahsun, 2018)بناًء على أدلة اللغة اليت تركو اجملرم  وأنواع أو أشكال اجلردية
رلال دراسة اللغوية اجلنائية إىل  (Malcoulm Coulthard)قّسم مالكومل كولتهارد 

 An Introduction to Forensic Linguistic: Language in“يف كتابو  دراستُت

Evidence”  مها اللغة كعملية قانونية(Language as Legal Proses)   و اللغة
حيتاج علم  .(Coulthard & Johnson, 2007)( Language as Evidence) كاألدلّة

اللغوية اجلنائية نظرايت اللغوية األخرى لتحليل األدلة اللغوية إما من علم اللغة 
الداخلية أم اخلارجية مثل علم التداولية وعلم السيميائية وعلم اللغة النفسي وعلم 

 .(McMenamin, 2002)األصوات وغَت ذلك 
يف كتابو اللسانيات ودورىا يف التحقيقات  (Shuy)قد شرح شاي 

يف خطة قتلو اليت سيعقده  (Arthur Jones) والقوانُت اجلنائية عن قضية آرثر جونز
نظرايت لغوية أخرى يعٍت  (Shuy)إىل زوجتو وإىل حاكم احملكمة. احتاج شاي 

علم الداللة وعلم األصوات يف ربليل تلك القضية بناء على األدلة يف التسجيل 
عن خطّة قتلو.  (Foster)وفوسًت  (Arthur Jones)الصويت الذي قام بو آرثر جونز 
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  ىدف حبثو لكشف نوااي وأشكال اجملرم عند تلك اجلردية (Shuy)خّرط شاي 
 .(ٕٕٓٓ)شاي, 
ت دراسة اللغوية اجلنائية ربليلها يف األدلّة اللغوية اليت ربتمل خالف سبّ 

القانون. كمثل استخدام اللغة يف التواصل االجتماعي. كثَت من اجملتمع يف 
ال يتأّدب يف استخدام اللغة حىّت يؤذي وينقد ويفنت اآلخرين. عالوة  االنًتنت

ساابت ليست ذلا اذلوية، لذلك سوف على ذلك، كانت األخطاب أظهرهتا احل
يعملها اجملتمع قصدا وربتمل خالف القانون يف إساءة   يؤّكد أن ذلك السلوك

 .(Suryani, Istianingrum, & Hanik, 2021)استخدام التواصل االجتماعي 
اخلطاب على شكل الدعوات والتعريض واإلغواء وغَتىا يستطيع أن 
جيدىا يف كثَت من وسائل اإلعالم ادلطبوعة والتواصل االجتماعي حىّت الرواية.  

اليت ربتمل فيها  (Shuy, 2014)كثَت من الرواية أن ذبعل "القتل" كجوىر القّصة 
كمثل رواية "مث مل يبق أحد" ألغاث كريسيت اليت قد ترمجت إىل . اخلطاب السابق

. ربكي تلك الرواية ٕ٘ٓٓاللغة العربية ونشرهتا األجيال للًتمجة والنشر  عام 
عن عشرة أشخاص اليت دعي إىل اجلزيرة من شخ  ال يعرفونو. بسبب اتباع 

قاتل ترك دليل تلك الدعوة، كانت حياهتم أخَتا ابدلوت. يف تلك الرواية، كان ال
. من تلك األدلة اللغوية، نستطيع اإلعًتافاللغة كرسالة الدعوة للضحااي ورسالة 

كال جردية قتل اليت شاللغوية اجلنائية دلعرفة طريقة و أن ضلللها ابستخدام دراسة 
 .اجملرم قامت هبا

الفعل الباحثة نظريّة علم التداولية يعٍت األفعال الكالمية منها  استخدمت
ونظرية  (perlokusi) والفعل التأثَتي (ilokusi) والفعل اإلصلازي (lokusi)ظي اللف

 قامت هبا لكشف طريقة اجلردية اليت M.A.K Hallidayالسيميائية االجتماعية 
ل جردية قتل اليت قد لكشف شكو اجملرم يف رواية "مث مل يبق أحد" ألغاث كريسيت 

 ألغاث كريسيت.القاتل يف رواية "مث مل يبق أحد" قام بو 
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 (lokusi) الفعل اللفظي استخدمت الباحثة نظرية األفعال الكالمية يعٍت
ألن دليل اللغة كرسالة  (perlokusi) والفعل التأثَتي( ilokusi) والفعل اإلصلازي

اليت تصف ابلدعوات والتعريض  الدعوة يف  تلك الرواية ربتمل اجلمل ادلعلومة
ىو األفعال الكالمية تستخدم إللقاء  (Lokusi) الفعل اللفظياحتيال الضحااي. و 

ىو األفعال الكالمية تستخدم إللقاء ادلعلومة  (ilokusi) والفعل اإلصلازيادلعلومة. 
الفعل يقصد أبن يفعل السامع أو ادلخاطب أو القارئ ما يقولو القائل. وأما 

 ,Tarigan)لقارئ ىو األفعال الكالمية اليت يتأثر السامع أو ا (perlokusi) التأثَتي

2021). 
الباحثة يعٍت نظرية السيميائية  استخدمتهاوأما النظرية التالية اليت 

تستخدم دلعرفة كيف  اليت االجتماعية. السيميائية االجتماعية ىي النظرية
 .(Eriyanto, 2019)يستخدم مستخِدم اللغة السيميائية إللقاء أغراضهم 

عنصور السيميائية إىل ثالثة عناصر وىي  (Halliday)قّسم ىاليداي 
( tenor of discourse)اخلطاب مشارك و (field of discourse)ميدان اخلطاب 

يرجع ميدان اخلطاب إىل كل ما خيطب . (mode of discourse)وسيلة اخلطاب و
وأّما وسيلة  اخلطاب، أّما مشارك يف اخلطاب يرجع إىل من ذُِكر يف اخلطاب،

اخلطاب يرجع إىل دور استخدام اللغة يعٍت كيف يستخدم كاتب اخلطاب 
 .(Halliday, 1978) أسلوب اللغة لتصوير ميدان اخلطاب ومشارك اخلطاب

اجملرم  قامت هبااجلردية اليت  طريقةاستخدمت الباحثة تلك النظرية دلعرفة 
اليت تقع يف رواية "مث مل يبق أحد"  اإلعًتافخالل ربليل الن  يعٍت ربليل رسالة 

يبُت عن كيف زبطيطو تفصيليا يف ألغاث كريسيت. يف تلك الرواية، كان اجملرم 
االجتماعية الثالثة إىل رسالة  السيميائيةقتل الضحااي. ومن خالل ربليل عناصر 

اجملرم. حىّت تستطيع  قام بول اجلردية اليت د شكاإلعًتاف نفسو، يرجى أبن يوج
أم (  tindak hukum pidana)الباحثة أن يدخل ىذه القضية إىل القانون اجلنائي

 (.tindak hukum perdata)القانون ادلدين
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من الدراسات السابقة. ديكن  يف عديد نائية حبثهاسبت دراسة اللغوية اجل
العديد من  ةالباحث تذلك يف بواابت اجملالت العلمية ادلختلفة. وجد حبثو

اليت ذلا صلة وثيقة ابلبحث  نائيةالدراسات السابقة حول الدراسات اللغوية اجل
 :كالتايل  ةالسابق دراساتال سُتذَكرُ  .ةبو الباحث قامتالذي 

 Struktur dan،ٕٚٔٓ، أسيسدا واحيوآسيب سوبرايان وكريياساصلااي و 

Makna Verba Pada Persidangan Permohonan Judicial Review 

Terhadap Undang-Undang: Kajian Linguistik Forensik  يف رللة
: رللة علم اللغة واألدب اإلندونيسي. اذلدف من ىذا البحث (Arkhais)أرخائس

ىو لنيل وصف الًتكيب ومعٌت األفعال اليت تشمل على عامل الفعل وبناء الفعل 
وتصنيف الفعل ومعٌت الفعل يف رلال القانون. يستخدم ىذا البحث منهج 
البحث النوعي والبحث الوصفي. حيصل ىذا البحث على وجود عمل الفعل 

تشمل الًتكيب . diperiksa, melimpahkan, diangkat, dan diberhentikanىي 
اجلانب هول و والدور من جانب علم اللغة على ادلتعدي والالزم وادلعلوم أو اجمل

داليل ديناميكي  يتكّون على الظاىرةاإلدراكي والكمال والتدرجيي. تتميز األفعال 
 (.kinesis+/-(، و )dinamis( ،)+sengaja+) للعمل

 Penggunaan Kata Tabu di، ٜٕٔٓانظيفا عندان زلفى رمحن، 

Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik  يف رلّلة
: رللة علم األدب واللغة، جامعة مجبَت. اذلدف من (Semiotika)ٍالسيميوطيقية

ودلعرفة  االنًتنتىذا البحث يعٍت دلعرفة أنواع الكلمة احملرمة يستخدمها رلتمع 
ىل إستخدام الكلمة احملرمة حيتمل خالف القانون. منهج ىذا البحث ىو منهج 

البحث على أن وحيصل ىذا  (metode padan referensial)ادلطابقة ادلرجعية 
يف وسائل اإلجتماعية. ىذا  االنًتنتوجود الكلمة احملرمة اليت يستخدمها رلتمع 

 لإلىانة. KUHP و ITE األمر حيتمل خالف قانون



٘ 
 

 

 Kajian، ٜٕٔٓلييت سونداوايت، جاسيم وديندا ميغا سوجي وبراتومو و 

Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar 

Terhadap Fairuz A Rafiq  يف رلّلة ميتاابسا(Metabasa) رلّلة اللغة واألدب :
 Bau“ طاباخلدراسة اذلدف من ىذا البحث ىو  وتعليمها، جامعة سيليوانغي.

Ikan Asin”  الذي قد خطبو غاليح غيناصلار(Galih Ginanjar)  إىل فايروز أ. رافق
(Fairuz A Rafiq)  من انحية اللغوية اجلنائية ادلتعّلقة بقانونITE  طاب اخلدراسة و

“Bau Ikan Asin”  ومن انحية التداولية. وأما منهج ىذا  من انحية الداللة
 Bau Ikan“البحث ىو منهج األدب. حيصل ىذا البحث على أن خطاب 

Asin”  حيتمل خالف القانونUU ITE  وقانون التشهَت فصل ٔأية  ٘ٗفصل ،
لو  ”Bau Ikan Asin“ومن انحية الداللة أن خطاب ، KUHP ٖٔٔو  ٖٓٔ

ال يناسب أن   ”Bau Ikan Asin“داللة سيئة ومن انحية التداولية أن خطاب 
 .يقًتن ابمرأة

 Studi Kasus Linguistik Forensik: Hoaks ،ٜٕٔٓغازايل سابوطرا، 

Rekaman Suara Yang Diduga Gatot Nurmantyo  يف رللة ديكسي
(Diksi) . اذلدف من ىذا البحث ىو لوصف مقارنة اللغة بُت التسجيل الصويت

ادلشتبو بغاتوت نورمانتيو وصوت غاتوت نورمانتيو األصلي. حيصل ىذا البحث 
على وجود الفرق بُت الصوت ادلشتبو واألصلي حسب التحليل من انحية علم 

وب. وأما من انحية علم األصوات اللغة االجتماعي ونقد اخلطاب وعلم األسل
الصويت  وعند اللغة الثالثة يف التسجيل SVSىناك التشابو بُت التسجيل الصويت 

OVS  خاصة يف عدة األجزاء وىي مّدة الكالم وشّدة طاقة الكالم والصوت من
 .الكلمات

 Ambulans Pembawa Batu: Kajian ،ٜٕٔٓأمحد حاميدي، 

Linguistik Forensik  يف رلّلة إتنولينووالEtnolingual،  ايرالصلاجامعة 
(Airlangga)  سورااباي. اذلدف من ىذا البحث ىو لوصف عبارة "سيارة
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من خالل ربليل  SPل " (Ambulans Pembawa Batu)اإلسعاف حامل احلجارة 
الداللية والتداولية ربت دراسة لغوية جنائية. استخدم ىذا البحث البحث 

يسعى  SPالنوعي والوصفي ادلصممة بدراسة حالة. حيصل ىذا البحث على أن 
ادلتعلق حبالة  " (Pembawa)احلاملمجهوره ابستخدام أسلوب " تفسَت أن يبٍت

أبي  يناسبال  SP خطاب يقال أنّ  احلجارة وديكن أن حامل سيارة اإلسعاف
 .فيما يتعلق بشروط الصالحية Austin and Searleمن ادلتطلبات اليت صاغها 

 تدل على أن النظامالقانونية  عندالتحليل اللغوي والعناصر ادلوجودة يجة نت وأّما
 .SP يستطيع أن يوقع القانوين

 ،ٕٕٓٓ، ليليس حارتيٍت وأجينغ روحيندي سيف هللا ودادنغ سوداان
Linguistik Forensik Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di 

Media Sosial (Kajian Pragmatik) يف رللة Deiksis .ا البحث من ىذ دفاذل
على وسائل التواصل االجتماعي وافتقار اللغة اليت  السلوكيات السيئةوصف لىو 

يستخدمها ادلتحدثون على وسائل التواصل االجتماعي واليت تؤدي إىل ازباذ 
ىذه  نتائج النوعي.منهج البحث البحث  ىذاستخدم ي إجراءات قانونية.

ينتهكها مستخدمو اإلنًتنت،  ةاللغ املةالدراسة إىل أن ىناك ثالثة معايَت جمل
مقياس تصنيف ادلسافة االجتماعية ومقياس تصنيف احلالة االجتماعية وىي 

 األفعال الكالمية.ومقياس تصنيف 
  Potensi Kriminal   Cyber،ٕٕٓٓريٍت قرة العُت، سري سوغيارتو و 

Crime Pada Meme: Sebuah Kajian  Linguistikيف رللة  Deiksis : رلّلة
األدب اإلندونيسي، جامعة سوادااي غونونج جايت. اذلدف من ىذا لًتبية اللغة و 

احملتملة أبن تكون  memeالبحث ىو لوصف نتائج ربليل التعبَتات اللغوية يف 
األربعة ربتمل امهال اجلردية  memeوأّما نتيجتو ىي إن . cyber crimeجردية 

cyber crime. 
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 The Case of Sherlock Holmes، ٕٕٓٓ، أبيجيل ابوتشر وراي بَتكنز

and Linguistic Analysis   يف رلّلةEnglish in Transition . أتخذ ىذه ادلقالة
يف تطوير  (Conan Doyle) مشاركة كوانن دويل عرفةهنًجا متعدد التخصصات دل

شكل  البحث ىي انتائج ىذ وأّما اجلردية. ويف رواايت نائيةوسبثيل علم اللغة اجل
 Sherlock) يف رواية شَتلوك ىودلز جنائي ربليل اجلردية ابستخدام هنج لغوي

Holmes) لكوانن دويل (Conan Doyle)  التنميط اللغوي االجتماعيىي و 
(sociolinguistic profiling،) واكتشاف أتثَت اللغة األم (native language 

influence detection،) وربليل خط اليد (handwriting analysis،) والسيميائية 
(semiotics) وأمهية السياق (the significance of context،) وتصميم اجلمهور 
(audience design.) 

 Kata Makian، ٕٕٔٓغيتا أنغرييا ريستيكا، إيرويتا نورداينطو و 

Sebagai Alat Bukti Investigasi Tindak Kejahatan Verbal (Kajian 

Linguistik Forensik Berbasis Semantik dan Pragmatik)  يف رللة
Gramatika:  األدب اإلندونيسيرللة تربية اللغة و ،STKIP PGRI  .سومطرا الغريب

اذلدف من ىذا البحث ىو لوصف الكلمات الالذعة من انحية ربليل الداللية 
منهج وصفي نوعي ولغوية جنائية. نتائج  ىو منهج البحث ادلستخدموالتداولية. 
سلبية ال لةدالمعٌت ال  اليت ذلابذيئة اللفاظ األاستخدام  أنّ تدّل على ىذه الدراسة 

 ديكن أن تؤدي إىل اإلىانة والتشهَت.
 Kasus Hoaks Pandemi ،ٕٕٔٓجواندة، نور ىانداايين وجوىر أمَت و 

Covid-19: Suatu Tinjauan Linguistik   يف رللة فون(Fon) : رللة تربية اللغة
األدب اإلندونيسي، جامعة كونينجان. اذلدف من ىذا البحث لوصف فئة و 

حالة األخبار الكاذبة ولتحليل خصائ  اللغوية لدى حالة جردية اللغة يعٍت 
. يستخدم ىذا البحث منهجية نظرية ٜٔ-األخبار الكاذبة عن جائحة كوفيد

حيصل ىذا البحث على . (Halliday) السياق ذلاليدايالداللة والنحوي ونظرية 
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مها ادلعلومة ادلضللة  ٜٔ-أن وجود فئتُت حلالة األخبار الكاذبة عن جائحة كوفيد
وادلعلومة اخلاطئة. وحيصل ربليل خصائ  اللغوية على أن وجود استخدام 

 السياق على حقائق وأىداف الفاعل.ادلفردات وشكل اجلمل يف النّ  وربليل 
إىل مخسة اذباىات.  ةمها الباحثقسّ تاذباىات.  اذل ةالسابق دراساتال

 لي:بياهنا مايو 
اجلرائم اللغوية كمثل  ىو البحوث اليت ترّكز على مناقشة االذباه األوّل

يف  االنًتنتالكلمات احملرمة و خطاب الكراىية اليت تـُْنَطق هبا كثَتا مستخدمو 
اب الذي ربتمل خطاب نوعية معٌت اخلط ،(Rahman, 2019) وسائل االجتماعية

الكراىية و األفعال الكالمية كسلسلة ظهور خطاب الكراىية ادلنتشرة يف عامل 
" Bau Ikan Asin"خطاب ، (Thamrin, Bachari, & Rusmana, 2019) االنًتنت

ادلنطوق بغاليو غيناصلار إىل فَتوز أرافق يف إحدى قناة يوتوب من حيث الداللية 
خطاب  وصف ،(Casim, Suci P, Pratomo, & Sundawati, 2019)و التداولية 

"Ambulan Pembawa Batu ادلسّمى بشخ  ل" يف تغريدة تويًتSP  من حيث
و ىي  ويةفئة جرائم اللغ، (Hamidi, 2019)اجلنائية  ةلغويالمع  تداوليةالصرفيات وال
 & ,Handayani, Amir) على وسائل التواصل االجتماعي covid-19خدعة 

Juanda, 2021a) السلوك السيئة يف وسائل االجتماعية ،(Hartini, Saifullah, & 

Sudana, 2020) ، الكلمات البذيئة كدليل على التحقيقات يف اجلردية اللفظية
 & Nurdiyanto) (تداولقائمة على علم الداللة وال جنائية)دراسات لغوية 

Resticka, 2021). 
ىيكل ومعٌت األفعال يف ىو البحث الذي يبحث عن  االذباه الثاين

 احملكمة فيما يتعلق بطلب ادلراجعة القضائية للقانون يف احملكمة الدستورية

(Supriyana, Krisanjaya, & Wahyu, 2017) .ىو البحث الذي  االذباه الثالث
اتوت نورمانتيو مع اللغة يف لغ صويتالتسجيل المقارنة اللغة يف عينة يبحث عن 
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 اتوت نورمانتيو األصلي من خالل التحليل الصويت واللغويلغ صويتالتسجيل ال
 .(Saputro, 2019) االجتماعي واخلطايب واألسلويب

 اإلمكاانت اجلنائية يف ادليمات الذي يبحث عن البحثىو  االذباه الرابع
(meme ) عرب اإلنًتنت من  االجتماعيةادلتعلقة ابلقضااي السياسية يف وسائل

 & Sugiarto)  واللغوية اجلنائية تداوليةوال ةوالداللي ةخالل ربليل النحوي

Qurratulaini, 2020). البحث ىو البحث الذي يبحث عن  االذباه اخلامس
قضااي اجلردية الواردة يف يف  نائيةاجل ةطرق سلتلفة لتحليل اللغوي بحث عنالذي ي

 ,A scandal In Bohemia (1891)وىي  (Sherlock Holmes) رواية شرلوك ىودلز

The Man With The twisted lips (1891), the boscombe valley mystery 

(1891), the adventure of the reigate squire (1893), the  adventure of the 

dancing man (1903) (Boucher & Perkins, 2020). 
تشابو ال ةالباحث تبناًء على االذباىات اخلمسة ادلذكورة، وجد

التشابو يف الدراسة  يقع .ةبو الباحث قامتختالف مع البحث الذي االو 
ويقع االختالف يف جوانب، وىي:  .جلنائيةا ويةاللغدراسة ادلستخدمة، وىي 

، (Thamrin et al., 2019)، (Rahman, 2019)، البحوث اليت تقيم هبا األوّل

(Casim et al., 2019) ،(Nurdiyanto & Resticka, 2021)   ترّكز يف جرائم اللغوية
كخطاب الكراىية والكلمات احملرمة والكلمات البذيئة ادلنتشرة يف وسائل 

ترّكز يف ربليل  (Handayani et al., 2021) ،(Hamidi, 2019)االجتماعية وأّما  
، الثاين؛ االنًتنتاألخبار الكاذبة يف يت تكون يف الكالم عند التويًت و اجلردية ال

يرّكز يف بناء معٌت الفعل يف  (Supriyana et al., 2017) بو قامالبحث الذي 
يركز يف ادلقارنة بُت   (Saputro, 2019) ، البحث الذي يقيم بوالثالثاحملكمة؛ 
، الرابعتسجيلو الصويت األصلي؛ تسجيل الصويت لغاتوت نورمانتيو و عينة ال

يركز يف ادليمات اليت  (Sugiarto & Qurratulaini, 2020)البحث الذي يقيم بو 
 ,Boucher & Perkins)، البحث الذي يقيم بو اخلامس ربتمل معٌت اجلردية؛
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يركز يف بيان طريقة ربليل اللغوية اجلنائية يف قضية اجلردية ادلوجودة يف رواية  (2020
. وسَتّكز ىذا البحث يف قضية اجلردية ادلوجودة يف رواية "مث مل يبق شارلوك ىودلز

 تلك يف اجملرماجلردية اليت ارتكبها  يةوصف كيفية ونوعأحد" ألغاث كريسيت ب
 .اجلردية

ة إّن ث السابقو مقارنة ابلبحاالختالفات ادلذكورة و بناء على التشابو و 
 الواردة يف الرواية ديةبتحليل اجلر اللغوية اجلنائية ىو إضافة دراسة  موقف الباحثة

اجملرم اجلردية اليت ارتكبها  شكلو  الطريقة"مث مل يبق أحد" ألغاث كريسيت لوصف 
 . اجلردية تلك يف

 أسئلة البحث .ب 
هبا اجملرم يف رواية "مث مل يبق أحد" ألغاث   قامتطريقة اجلردية اليت كيف  -ٔ

 كريسيت؟
يف رواية "مث مل يبق أحد" ألغاث   هبا اجملرمقامت اليت شكل اجلردية كيف  -ٕ

 كريسيت؟

 فوائد البحث .ج 
 التطبيقية. وىاىي الفوائد كما يلي:الفوائد  إن فوائد ىذا البحث ىي

لزايدة ادلراجع العلمية يف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  -
يف دراسة علم اللغة خاصة يف رلال الدراسة اللغوية اجلنائية يف  ماالنج

 .ربليل أمثلة قضية اجلردية من حيث األدلة اللغوية
 تستخدمها اللغة كوسيلة للقيام هبا لًتقية القدرة على ربليل اجلرائم اليت -
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 البحث حدود .د 
حددت الباحثة ىذا البحث يف موضع البحث. ليس كل ما يف ىذه 
الرواية استخدمت الباحثة كموضع البحث. حددتو يف رسالة الدعوة و رسالة 

 اإلعًتاف للمجرم كموضع البحث.

 ادلصطلحاتربديد  .ه 
أن علم التداول ىو علم  (Yusri, 2016)قال يويل يف : علم التداول

 لدراسة ادلعٌت يتكلمو ادلتكلم ويفهمو السامع.
السيميائية 
 االجتماعية

علم يستخدم دلعرفة كيف مستخدم اللغة يستخدم :
 ,Eriyanto) السيميائية إللقاء أغراضهم االجتماعية

2019). 
القانون ترتبط ابللغة واجلردية و  اليت من دراسة اللغوية فرع: اللغوية اجلنائية

(Muhassin, 2017). 
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 الثاين الفصل
 اإلطار النظري

 

 جنائية لغوية .أ 
جنائية. لسانيات و  لغويةتتكّون علم اللسانيات اجلنائية من كلمتُت، مها 

ة ىي علم يستخدم أكثر يف أما اجلنائياللغة ىي علم يدرس فيو اللغة. و  أو علم
ربقيق األدلة اليت ديكن أن تساعد يف عملية تطبيق القانون. بناء على ربليل و 

علم اللغة اليت ديكن تطبيقها  ذلك ادلفهوم، نستنبط أن اللسانيات اجلنائية ىي
دلساعدة عملية تطبيق القانون من خالل حل ادلشكالت ادلخالفة للقانون ابألدلة 

 .(Mahsun, 2018)اللغوية 
رأى جون أولسون أن اللسانيات اجلنائية ىي علم اللغة التطبيقية اليت 

ادلقصود من ىذا ادلفهوم يعٍت تطبيق علم اللغة يف تطّبق يف رلال االجتماعية. 
، ديكن أن تعٍت أبّن علم اللغة اجلنائية ىي علم القانون. زايدة بذلكال احلكم و رل

ىذا يناسب مع ما قالو جيبونز  .(Olsson, 2008) يربط بُت اللغة واجلردية والقانون
أن يفهم العلوم أّن الشخ  الذي حياول أن يتعلم و   (Subyantoro, 2019) يف

 القانونية حىت العناصر القانونية فهو يف الواقع مرتبط ابللغة.
اللغوية تستطيع اجلردية احملتملة خبالف القانون ربليلها من خالل علم 

اجلنائية ابستخدام النظرايت اللغوية. جيب تكييف النظرية اللغوية ادلستخدمة مع 
األدلة اللغوية ادلتاحة. ديكن أن يكون الدليل على اللغة منطوقا أو مكتواب. قال 

فيمكن على أنو إذا كان الدليل اللغوي منطوقا،  (Nasution, 2019) ابتيدا يف
، إذا كان الدليل اللغوي مكتوابً  استخدام علم األصوات كأداة ربليلية. وأماّ 

ت لغوية أخرى مثل النحو والصرف والداللة واألسلوب فيمكن استخدام نظراي
، ديكن تطبيق أي نظرايت لغوية ة كأدوات ربليلية. عالوة على ذلكحىت التداوليو 

ىل و على األدلة اللغوية ادلوجودة، فقط حيتاج تكييفها بوجود البياانت ادلوجودة 
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 ,McMenamin)النظرايت ادلستخدمة مناسبة لتطبيقها يف ادلشاكل اجلنائية 

2002). 
القتل ىو أحد من القضااي اجلنائية أكثر واقعو يف احلياة االجتماعية. 
تتضمن معظم جرائم القتل على األدلة اللغوية، سواء يف شكل مذكرات كتبها 
الفاعل، أو يف شكل مقابلة الشرطة، أو االستفسارات القانونية، أو احملاداثت 

  .(Shuy, 2014)ادلسجلة سراً من قبل سريُت 
عندما يُطلب اللغويون لتحليل األدلة اللغوية يف جردية القتل، فإن 

نصوص ادلقابلة والشهادات  وظيفتهم األوىل ىي ربديد ادلذكرة ادلكتوبة من
وادلعلومات األخرى ادلسجلة إلكًتونًيا ىي سبثيالت دقيقة من اللغة ادلنطوقة. 

والتطوع   التخطيطو  الوظيفة الثانية ىي زلاولة ربديد ادلصطلحات كادلتعمدة
واردة يف الدليل اللغوي، أو ىل تطبيق القانون وادلالحقة القضائية فقد خلصت 

الثالثة ىي  ُتوظيفة اللغويتصرف عمدًا وسبيل أن يفعل ذلك. و إىل أن الفاعل ي
ربقيق مقابلة الشرطة والتسجيالت السرية حبثًا عن أدلة على الفاعل قّدم 
 معلوماتو متطّوعة، أو ىل كان تطبيق القانون قد أتثّره أو أجربه حىّت يسببو يف

 ادلستقبل ، أو سيفعلو ذلك مرة أخرى يفارتكاب اجلردية يف الوقت احلاضر
(Shuy, 2014). 

على الرغم من أن أمهية ادلفاىيم القانونية يف القضااي ادلشكوك فيها ىي 
وظيفة القاضي لتحديدىا، فإن تقدمي اللغويُت يف ربليل األدلة اللغوية ديكن أن 
يدور دورًا مهًما يف مساعدة القاضي لتقرير القضية إبثبات العناصر ادلتعمدة 

  .(Shuy, 2014)وادلهيبة والطوعية دلرتكب اجلردية 
 استخدام علم اللغة يف العملية القانونية -ٔ

استخدام نقلت أرايين من رللس حبوث الفن والعلوم اإلنسانية أن 
سيأيت بيانو ذلك على ة القانونية لو رلاالت سلتلفة. و علم اللغة يف العملي

 :(Ariani, Sajedi, & Sajedi, 2014)النحو التايل 
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 (Author Identification)ادلؤّلف تعيُت  (أ 

مّت تعيُت ادلؤلف دلعرفة مؤلف األدلة اللغوية. ديكن معرفة 
واء من ، سربليل االصطالحات اليت يستخدمها ذلك من خالل

 النطق والقواعد.حيث ادلفردات واأللفاظ و 
 (Forensic Stylistic)األسلوب اجلنائية  (ب 

على أن  (Hernandez, 2017)يف  McMenaminقال 
األسلوب اجلنائية ىو علم من علوم اللغة اليت ديكن استخدامها  
كأداة ربليلية لتحديد أسلوب اللغة يف األدلّة اللغوية ادلكتوبة 
ادلتنازع عليها. ديكن تطبيق األسلوب اللغة اجلنائية على مجيع 
رلاالت األدلة اجلنائية، سواء على األدلة الشفوية واألدلة ادلكتوبة. 

ادلستخدمة يف  ض من ىذا التخص  ىو معرفة أسلوب اللغةالغر 
التحليل ربديد  ، حبيث ديكن من خالل ىذااألعمال اإلجرامية
حىت يد ملفات ادلتحدثُت، والتأليف، و ، وربدةاحملتوى اإلجرامي
 ربديد االنتحال.

 (Discourse Analysis)ربليل اخلطاب  (ج 
اللغة اخلطاب لتحليل اللغة ادلكتوبة و  ديكن استخدام ربليل

لغة اإلشارة والسيميائية ادلناسبة. ىذا بسبب وجود ادلنطوقة و 
الكثَت من األدلة يف القضااي اجلنائية وادلدنية اليت تشمل على 

 .(Shuy, 2006)خطاب استمرارا 
 (Linguistic Dialectology)علم اللهجات  (د 

يشَت ىذا التخص  إىل دراسة اللهجات منهجيًة، بناًء 
على ادلعلومات األنثروبولوجية. أصبحت دراسة اللهجة ىذه 

 أكثر مهّما بشكل منهجي، خاصة ابللغة اإلصلليزية.
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 (Linguistic Phonetic)علم األصوات الفونيتبكية  (ه 
تشَت األصوات اللغوية إىل النسخ  رأى جون أولسون أن 

الدقيق دلا قالو أو سجلو اجملرم يف أدلّتو اجلنائية. ديكن أن يكشف 
ة تلك النسخة عن ادلعلومات حول اخللفية االجتماعية واإلقليمي

ادلساواة بُت اثنُت أو ثالثة أو حىت للمجرم. ديكن أن تعُّت الفرق و 
لذلك، غالبًا مّت  .(Olsson, 2008)أكثر من التسجيالت ادلنفصلة 

علم األصوات اللغوية يف دراسات اللسانيات اجلنائية  استخدام
وت الواحد ألغراض ربليلية من خالل مقارنة التسجيل الص

، وسيتم استخدام نتائجها يف اإلجراءات ابلتسجيل الصويت اآلخر
 .(Morrison et al., 2021)القانونية للمحكمة 

 Lexisعلى سبيل ادلثال يف قضية التجارة. ىل يتم نطق 

Mead Data Central مثل Lexus Toyotaعند ربليل ذلك األمر،  ؟
ال ينبغي أن يُطلب من اللغويُت التعليق على كيفية نطق اجلمهور 
ذلذا األمر )إال تشَت األحباث من الدراسات االستقصائية خيلف 

ىي إظهار ادلساواة والفرق يف عن ذلك(، ولكن وظيفتهم 
 األصوات ادلستخدمة، أو أي واحد من ادلرجح أن تستخدم

(Shuy, 2006) 
 (Forensic Transcription) النسخة اجلنائية (و 

عادًة يف ديكن أن يكون النسخة ادلوجودة يف رلال اجلنائية 
شكل مستندات مكتوبة وتسجيالت فيديوىات وحىت تسجيالت 
صوتيات. جيب أن تكون مجيع أشكال النسخة دقيقة. تكون دقة 
النسخة مهمة ألن النسخة عبارة عن بياانت ديكن أن تكون 

 دليالً.
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 (Variation) االختالف اللغوية (ز 
االختالف ادلقصود ىنا ىو االختالف يف الكتابة الذي 

أن جيده يف الن . سبب ذلك االختالف ىو مؤلف الن   ديكن
ادلختلفة مع  الذي ىو أكثر من شخ  واحد. لن ذبد النصوص

، إذا كان ىناك ن  واحد مع العديد من مؤلف واحد. ومع ذلك
ادلؤلفُت، فستكون ىناك اختالفات كثَتة. انطالقا من ذلك، إذا 

ربليلو دبقارنة كتاابتو وجد ن  بكتاابت سلتلفة يف اجلردية، ال بد 
 .ادلدعى عليو

، ليس اللغويون مدورا مهّما يع استخدامات علم اللغة السابقةمن مج
الذي لو حّق يف ربديد ادلدعى عليو على أنو خيطأ أم ال خيطأ. يصل اللغويون 

يف أفعال يف رلال علم اللغة اجلنائية فقط إىل ربديد أو تصنيف القضااي 
ىل كانت القضية ربتمل أن تكون متورطة يف الفصول و و  اجلنائية أو ادلدنية.

القوانُت بناًء على نتائج ربليل األدلة اللغوية اليت مت إجراؤىا. يتخذ القاضي 
 . (Rusdiansyah, 2020)  قرار اإلدانة أو الرباءة سباًما أثناء إجراءات احملاكمة

 اجلنائية اللغويةرلاالت دراسة  -ٕ
اللغة يف  ، وىياجلنائية إىل ثالث دراسات اللغويةينقسم علم 
واللغة يف األدلة القانونية.  اللغة يف ادلنتجات القانونية،العمليات القانونية، و 

 :(Susanto & Nanda, 2020)سيأيت بيانو على النحو التايل و 

غة يف العمليات القانونية، كللغات يف عمليات احملكمة أو الل ( أ
 ادلقابلة من الشرطة.

األشياء ادلتعّلقة إبقرار ادلنتجات القانونية، كالقوانُت و اللغة يف  ( ب
 احملكمة.
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ديكن أن تكون اللغة يف األدلة القانونية كادلستندات 
، خطاب الكراىيةوتية للتهديدات، و ادلتنازع، والتسجيالت الص

 وغَتىا من األدلة اجلنائية يف شكل اللغة.

ترتبط ابللغة يف نزاعها. كانت  اليت ىناك مثال واحد عن القضية
اليت قام شاي  Quality Inn Internationalضد شركة  McDonaldحالة شركة 
 ٜٚٛٔبدأ ىذه القضية عام  .(Coulthard & Johnson, 2007)ابربليلها يف 
كان  .McSleepالفندوق ابسم   Quality Inn Internationalحينما بٌت 
 Mc اسماليت قد استخدمت  مل تقبلها ألهّنا كشركة  McDonaldماكدوانلدز 

. من ىذه Mcمن قبل. تتنازع الشركتان على اسم الشركة اليت ذلا البادئة 
ابستخدام طريقة اجملموعة اللغوية  Mc، بدأ شاي يف زلاولة ربليل ابدئة احلالة

 هبدف معرفة معٌت واستخدام ىذه الصيغ يف أمساء سلتلفة.
 التداولعلم  .ب 

علم التداولية ىو علم لغوي يدرس معٌت اللغة بناًء على سياقها 
(Saifudin, 2018).  ذكر ىوانغ يف(Rahardi, 2015)  أن ادلقصود يف علم التداولية

أو سياق "ادلعرفة العامة".  The General Contextىو السياق ادلوصوف ب 
سلاطب سياق مع خلفية اللغة ادلستخدمة ومتحدثي اللغة و عادة يتم مطابقة ال

اللغة. ديكن أن تكون تلك اخللفية من أي شيء تفهمها اجلمعية أو اجملتمع 
 ادلعُت.

 األفعال الكالمية -ٔ
 John L جون إل أوسنت ىو يةفعال الكالماألطرح نظرية أول من 

Austin ،طرح نظرية األفعال الكالمية كنظرية  .قبل فالسفة اللغة أحد من
ىي  يةفعال الكالماأل ىذه النظرية. سَتيل ر تلميذهتطوّ  . مثّ الستخدام اللغة
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عٌت ووظيفة اللغة وفًقا لسياق الكالم ادلتستخدم يف كشف  طبعا نظريةال
 .(Saifudin, 2019) الذي يتحدث بو ادلتحدث

 يةفعال الكالماأل أنّ  (Ekoro & Gunn, 2022) أوسنت يفرأى 
الفعل اللفظي، والفعل اإلصلازي، والفعل  ، وىيإىل ثالثة أنواع تصّنف
 ما يلي:على  سيأيت بيانوو . التأثَتي
 (Lokusi)الفعل اللفطي  (أ 

ىو عملية نطق الكالم )اللغة( الذي  الفعل اللفظي
عينة ادلغراض األعاين و ادليكون إعالًما أو إعالمًيا وحيتوي على 

(Magdy Baki, 2022) . دبا تعبَت الىو  الكالمأن كل  يعرفكما
 عالميةاإل الكالم يؤدي إىل التواصل حىّت وسائل ب عقلال يف
(Waljinah, 2016). 
 (Ilokusi)الفعل اإلصلازي  (ب 

 ليفعل شيئا خطابىو كالم حيتوي على  الفعل اإلصلازي
يف أشكال سلتلفة وديكن أن  ادلقصودما. ديكن أن يكون اإلجراء 
 .(Magdy Baki, 2022) يقال ضمنًيا حىت صرحًيا

 (Perlokusi)الفعل التأثَتي  (ج 
الفعل اللفظي والفعل اإلصلازي والفعل  بُت التفريقجيب 
ىو الكالم الذي حيتوي الفعل التأثَتي . (Kusno, 2021) التأثَتي
ىذا التأثَت أن جيعل  ديكن الكالم. سلاطب على التأثَتاتعلى 

أن ديكن  .ربصل عليويفعل شيًئا من التأثَتات اليت  ادلخاطب
 اخلطاب الذي يقولو ادلتحدثمن  مقصوداىذا التأثَت  يكون

(Magdy Baki, 2022). 
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األفعال الكالمية الثالثة  نّ أب السابق نستطيع أن نستنبط مو فهمن ادل
 ادلقصود .ىي عمليةالفعل اللفظي والفعل اإلصلازي والفعل التأثَتي  يعٍت
مثّ  (الفعل اللفظي)لعملية ىنا ىي عملية الكالم اليت ينطق هبا ادلتحدث اب

 لكالم الذي حيتويا، حىت يكون )الفعل اإلصلازي( مقصوداينتج الكالم 
ديكن أن يكون  )الفعل التأثَتي(. الكالم سلاطبعلى  متأثّرة ادلقصودعلى 
رغبة يف فعل شيء ما بناًء على ادلعٌت الذي يفهمو الالتأثَت يف شكل ذلك 
 .(Tursunovich, 2022) ادلتحدث

 يةالكالماألفعال أيًضا أنواع  (Tursunovich, 2022) يصنف سَتل يف
وادلقصود  إىل عدة فئات بناًء على التعريف والتأثَتية  اللفظية واإلصلازية

 األفعال الكالمية اإلخبارية هامن .التواصلمن الكالم واستخدامو يف الغرض و 
، ىي التوجيهية األفعال الكالميةو ىي الكالم الذي يربطو ادلتكّلم ابلواقع 

ىي  Representatif فعال الكالمية الطلب. األالكالم الذي حيتمل األمر و 
 التعهدية ادلطالبة. األفعال الكالميةالكالم الذي حيتمل فيو األسئلة و 

(Komisif) أّما األفعال حيتمل فيو التهديد وادلواعد. و  ىي الكالم الذي
كالم الذي حيتمل فيو طلب العفو ىي ال Ekspresif)) التعبَتية الكالمية
      كلمة الشكر.والشكوى و 

 ىاليداي االجتماعية ل م.أ.ك السيميائية .ج 
 Hussein)تُعرف السيميائية عموًما بدراسة العالمات. يذكر تشاندلر يف 

& Aljamili, 2020)  تلك عٌت. ديكن أن تكونادلأن تعرب  يستطيع العالمةأن 
 على شكل كلمات ورموز وصور وغَتىا. لكن مع مرور الوقت، بدأت مةالعال
، يف تقدمي دراسة جديدة للسيميائيةدراسة السيميائية. بدأ مايكل ىاليداي  تطوُّر

 جتماعية.االوىي السيميائية كعالمة 
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ذلا  اليت ةالسيميائية االجتماعية ىي نظرية تشرح استخدام اللغة كسيميائي
 ,Zainuddin)يؤكد ىاليداي يف  .(Eriyanto, 2019) أىداف اجتماعية معينة

 أن السيميائية االجتماعية ال تركز فقط على األىداف االجتماعية، بل (2021
اللغة يف اخلطاب بسياق  مّث إرتباطادلعٌت والشكل والتعبَت  على أيًضا تشمل

 تكتب اللغة.  تنطق و ادلوقف حيث ومىت
إىل ثالثة عناصر وىو السيميائية االجتماعية  قّسم ىالداي عنصور 

 (،tenor of discourse)اخلطاب مشارك  ،(field of discourse)ميدان اخلطاب 

سيأيت بيانو كما و . (Halliday, 1978) (mode of discourse)أسلوب اخلطاب 
 يلي:
 (Field of Discourse)ميدان اخلطاب  -ٔ

ن  اليف  حبثواخلطاب إىل ادلوضوع العام الذي سبت  يدانم يرجع
أّن  (Handayani, Amir, & Juanda, 2021) زلسون يفيذكر  لغة.الأو 

اليت يف سياق السيميائية االجتماعية حيتوي على رسائل  ميدان اخلطاب
 .اأساسي ااخلطاب أمر  ميداناللغة يف  كانتمن خالل اللغة.يريد إلقاؤىا 

 (Tenor of Discourse) مشارك اخلطاب -ٕ
ال ىم  ادلشاركون يف اخلطاب ىم الذين يشاركون يف الن  أو اللغة.

 (Lobodally, 2021)موقفهم  عن شرحيُ دلشاركُت، ولكن ُيشرح فقط كا
 ,Nugroho & Sulistyowati)عالقتهم أيضا يف ذلك اخلطاب وحالتهم و 

2021).    

 (Mode of Discourse)أسلوب اخلطاب   -ٖ

ما تستخدمو النّ  مع كيف يرجع أسلوب اخلطاب إىل اللغة 
مشارك اخلطاب و  (field of discourse) تصوّر اللغة حالة موضوع اخلطاب

(tenor of discourse )(Santoso, 2003)  عالقتهما ابلسياق يقصده و
  .(Fatimah, Murywantobroto, Utami, & Wismanto, 2020)ادلؤّلف 
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 الثالث فصلال
 البحث يةمنهج

أّن منهج البحث  (Simanjuntak & Sosrodihardjo, 2014)قال ىاديربوطو يف 
. واتّبع ادلنهج اذلدف من البحث خطوة منهجية وموضوعية يف نيل ادلعلومات الفعالةىي 

. ينقسم منهج ىذا (ٕٕٕٓالذي تريد الباحثة الوصول إليو )ابسم، إبراىيم، وسليم، 
إىل أربعة أقسام، و ىي نوع البحث، ومصادر البياانت، وطريقة مجع البياانت، البحث 

 وطريقة ربليل البياانت.
 نوع البحث .أ 

ابستخدام هنج والبحث الوصفي  لكيفينوع البحث ا ىذا البحث من
اللغوية اجلنائية وهنج األفعال الكالمية وهنج السيميائية االجتماعية. تساعد ىذه 

يت حىّت حيصل على نتائج البحث الالنهجات الباحثة يف ربليل مشاكل البحث 
 .سّبت عرضها

 الكيفيالبحث  -ٔ
ىو  الكيفيأن البحث  (Santana K, 2010) قال كريسويل يف
حبث ادلعٌت يف األمور االجتماعية واالنسانية اليت البحث الذي حيتمل 

تقع يف حياة األفراد واجلماعات. يقع البحث النوعي غالبا ُيسَتخدم يف 
 (.ٕٛٔٓ)زايدة،  رلال االجتماعية و الثقافة حىت التطبيقية

 البحث الوصفي -ٕ
 البحث الوصفي ىو البحث الذي يهدف إىل وصف الظواىر

، االجتماعية جبمع ادلعلومات من األعراض ادلوجودةواألحداث 
نتائجو على شكل وصفية معرّبة ابلتفسَت )احملمودي، وستحصل 
. يصف البحث الوصفي العوامل ادلتعلقة ابدلسئلة تفصيليا يف (ٜٕٔٓ
 .(Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018)البحث 
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الوصفي ألن الباحثة تريد أن  -الكيفينوع البحث  وىذا البحث من
تعّرض طريقة وأشكال اجلردية تفصيليا الذي فعلو اجملرم يف رواية "مث مل يبق أحد" 

الباحثة ليتنّبأ ىل تلك اجلردية من القانون اجلنائي أم  تحىّت سبكن ألغاث كريسيت
 القانون ادلدين.

 ومصادرىا البياانت .ب 
مصادر البياانت ىي كل شيئ الذي حيصل على ادلعلومات عن 
البياانت احملتاجة. تنقسم مصادر البياانت يف ىذا البحث إىل قسمُت، ىي 

 .(Wirartha, 2006)مصادر البياانت األساسية ومصادر البياانت الثانوية 
 مصادر البياانت األساسية -ٔ

مصادر البياانت األساسية ىي ادلصادر األولية اليت تستختدمها 
 الباحثة يف ىذا البحث يعٍت رواية "مث مل يبق أحد" ألغاث كريسيت.

 مصادر البياانت الثانوية -ٕ
مصادر البياانت الثانوية ىي ادلصادر اليت تستخدمها الباحثة 

األساسية. ديكن أن تكون مصادر البياانت من ليدعم مصادر البياانت 
ادلقاالت أو ادلستندات ادلنتشرة. تستخدم الباحثة ادلقاالت عن دراسة 
اللغوية اجلنائية اليت يستخدم فيها النظرية عن األفعال الكالمية 

 والسيميائية االجتماعية.
 طريقة مجع البياانت .ج 

 جلمع بياانت البحثطريقة مجع البياانت ىي طريقة تستخدمها الباحثة 
(Rijali, 2019). البياانت يف ىذا البحث إىل قسمُت،  طريقة تنقسم طريقة مجع

 ىي طريقة القراءة وطريقة الكتابة.
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 طريقة القراءة -ٔ
الباحثة بقراءة موضع ها طريقة القراءة ىي الطريقة تستخدم

 أما اخلطوة كما يلي:البحث. و 
 قراءة مجيع نّ  الرواية "مث مل يبق أحد" ألغاث كريسيت (أ 
قراءة رسالة الدعوة مرة أخرى اليت كتبها اجملرم يف رواية "مث مل يبق  (ب 

 أحد" ألغاث كريسيت  
مرة أخرى اليت كتبها اجملرم يف رواية "مث مل يبق اإلعًتافقراءة رسالة  (ج 

 " ألغاث كريسيتأحد
 طريقة الكتابة -ٕ

طريقة الكتابة ىي الطريقة تستخدمها الباحثة بكتابة البياانت 
 وخطواهتا ما يلي:. (Muhammad, 2014)احملتاجة من موضع البحث 

كتابة اجلمل اليت ربتمل  الدعوات والتعريض واإلغواء اليت تكون يف  (أ 
مل يبق أحد" رسالة الدعوة للمجرم ادلتجو إىل الضحااي يف رواية "مث 

 ألغاث كريسيت
ومشارك (، Medan Wacana) كتابة اجلمل اليت ربتمل ميدان اخلطاب (ب 

اليت  (Sarana Wacana)ووسيلة اخلطاب  (،Pelibat Wacana) اخلطاب
تكون يف رسالة إقرار نفس اجملرم يف رواية "مث مل يبق أحد" ألغاث  

 كريسيت
 ربليل البياانت  أسلوب .د 

 Metode Padan)الباحثة هنج ادلطابقة اخلارجية عن اللغة  استخدمت

Ekstralingual) اللغة ىي ادلنهج اليتهنج ادلطابقة اخلارجية عن . لتحليل البياانت 
يف البحث بطريقة ارتباط ومقارنة عناصر اللغة نفسها بعناصر خارج  اتستخدمه

طريقة  (،agih)اللغة. هنج ادلطابقة اخلارجية عن اللغة ذلا طرق منها طريقة أغيو 
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-طريقة االرتباط (،hubung-banding menyamakan)ادلقارنة والتسوية -االرتباط
 استخدمت. وغَت ذلك(، hubung-banding membedakan)ادلقارنة والتمييز 

ادلقارنة والتسوية يف ىذا البحث، يعٍت بطريقة ارتباط -الباحثة طريقة االرتباط
 .(Mahsun, 2014)ومقارنة وتسوية اللغة بسياق الكالم والسيميائي خارج اللغة 

ادلقارنة -الباحثة طريقة االرتباط استخدمتبناء على ادلفهوم السابق، 
 والتسوية، وخطواهتا ما يلي:

ربليل البياانت دلعرفة طريقة اجملرم يف رواية "مث مل يبق أحد" ألغاث   -ٔ
 كريسيت

احثة اجلمل ربتمل خطاب التحريض واخلداعة تبحث وزبتار الب (أ 
 اإلغواء يف رسالة الدعوات ادلوجهة إىل ضحااي اجلرديةو 
 بياانت إىل الرسم البياينُتدِخل الباحثة ال (ب 
 تتصل الباحثة كل اخلطاب بسياق الكالم (ج 
 تتصل الباحثة كل اخلطاب بنظرية األفعال الكالمية (د 
، مشارك يف (Field of Discourse)تعُّت الباحثة ميدان اخلطاب  (ه 

  Mode of)ووسيلة اخلطاب (، Tenor of Discourse)اخلطاب 

Discourse)   يف رسالة الدعوات ابستخدام نظرية السيميائية
 االجتماعية ل ىاليداي

ربليل البياانت دلعرفة شكل جردية اجملرم يف رواية "مث مل يبق أحد" ألغاث   -ٕ
 كريسيت

مل األفعال الكالمية اإلخبارية زبتار الباحثة اجلمل اليت ربت (أ 
 التوجيهيةو 
 تدخل الباحثة البياانت إىل الرسم البياين (ب 
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( Field of Discourse)زبتار الباحثة اجلمل ربتمل ميدان اخلطاب  (ج 

 اإلعًتافادلناسب بنظرية السيميائية االجتماعية يف رسالة 
( Tenor of Discourse)اخلطاب زبتار الباحثة اجلمل ربتمل مشارك  (د 

 اإلعًتافادلناسب بنظرية السيميائية االجتماعية يف رسالة 
( Mode of Discourse)زبتار الباحثة اجلمل ربتمل وسيلة اخلطاب  (ه 

 اإلعًتافادلناسب بنظرية السيميائية االجتماعية يف رسالة 
 tindak)تفصل الباحثة جردية قتل إىل القانون اجلنائي أم القانون ادلدين  -ٖ

pidana أم tindak perdata)  بناء على حاصل ربليل طريقة و شكل اجلردية
 من األدلة اللغوية الذي تركو اجملرم 
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 الرابع لفصلا
 نتائج و حتليل البياانت

إىل قسمُت مها  بناء على أسئلة البحث السابق، قّسمت الباحثة ىذا البحث
هبا اجملرم يف قضية القتل عند رواية "مث مل يبق أحد"  قام ل اجلردية اليتالطريقة و شك

ألغاث كريسيت. اىتّم ىذا البحث شيئُت، مها ربليل البياانت ابستخدام علم اللغة يف 
هبا اجملرم  قام، وتوصيف طريقة اجلردية وأشكاذلا اليت اإلعًتافرسالة الدعوات ورسالة 

 مايلي:لتعيُت عدم أو وجود عنصور اجلردية. وأما عرضها 
 هبا اجملرم قامت طريقة اجلرديمة اليت .أ 

ترك القاتل األدلّة اللغوية كرسالة الدعوات للضحااي يف تلك الرواية. 
سبكن ىذه الرسائل أن ربللها ابستخدام نظرية األفعال الكالمية دلعرفة سياق 

هبا القاتل. وىذه موّضح  قامتاخلطاب أو اجلملة ربتوي على طريقة اجلردية اليت 
 يف الرسم البياين التايل:

 نظرية األفعال الكالميةربليل ابستخدام  -ٔ
  األفعال الكالمية يف الرسالة ادلوجهة إىل حاكم وارغريف 1الرسم البياين.

 الوصف    نوعية األفعال الكالمية 
 الدعوة     الفعل التأثَتي
 اخلدعة     الفعل اللفظي

  
تمل سياق "الدعوة" يف حيالذي الفعل التأثَتي خطاب وجدت الباحثة 

 رسالة الدعوات من اجملرم ادلوّجهة إىل القاضي وارغريف. والبيان مايلي:
 الفعل التأثَتي

 (ٙ"جيب أن أتيت إىل )جزيرة اجلنود( فهي مكان ساحر للغاية" )ص. 
للحضور إىل جريرة السياق: النداء من كاتب الرسالة إىل القاضي وارغريف 

 اجلنود.
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دعا ادلرسلة الضحااي يف ذلك اخلطاب أن أييت إىل جزيرة اجلنود. كان 
السياق "الدعوة" نستطيع أن نعرفها يف ىذه اجلملة "جيب أن أتيت إىل )جزيرة 
اجلنود(". ربتمل تلك اجلملة سياق "الدعوة" إىل القاضي وارغريف ليأيت إىل 

"فهي مكان ساحر للغاية" ىي اجلملة لتصوير جزيرة جزيرة اجلنود. وأما اجلملة 
اجلنود كجزيرة مجيلة وجذابة. يهدف تصوير اجلزيرة كجزيرة مجيلة وجذابة إىل 

 إقناع القاضي وارغريف بقبول الدعوة مث القدوم إىل جزيرة اجلنود.
، ألنّو يستطيع أن يتأثّر التأثَتيةحيتمل ذلك اخلطاب األفعال الكالمية 

ىو اخلطاب  الفعل التأثَتيأن   ليفعل ما دعي أو أمر. كما قال أوستُتالقارئ 
كان التأثَت الذي حصل  .(Ekoro & Gunn, 2022)الذي يتأثّر إىل ادلخاطب 

عليو القاضي وارغريف من اخلطاب الوارد يف الرسالة ىو وصولو إىل جزيرة 
 اجلنود.

 اللفظيالفعل 
 (ٙ"سأقابلك يف أوكربيدج" )ص. 

السياق: أعطى كونستانس كودلينغتون التوجيو إىل القاضي وارغريف أنو سيقابلو 
 يف زلطّة أوكربيدج.

كونستانس كودلينغتون أن إذا جاء القاضي عرّب  يف ذلك اخلطاب، 
وارغريف لقبول دعوتو، فسيقابلو يف زلطّة أوكربيدج. وذلك نستطيع أن نعرفها 
من اجلملة "سأقابلك". عرّبت تلك اجلملة أّن ادلرسلة سيقابلو يف زلطّة 

 أوكربيدج.
. وىو اخلطاب الذي اللفظية حيتمل ذلك اخلطاب األفعال الكالمية

حيتمل ادلقصود اإلخباري إىل ادلخاطب. ادلققصود اإلخباري ىو أن ادلرسلة 
 سيقابل القاضي وارغريف يف زلطّة أوكربيدج.
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يف أوكربيدج، كانت ادلرسلة الأتيت لتقابلو. يستطيع ذلك بعد وصولو 
 اخلطاب أن نسميها ابألفعال الكالمية بسياق "اخلدعة" إذا قارنو هبذا اخلطاب:

 (ٕٔ"قال السائق": توجد ىنا سياراتن اي سيدي )ص. 
 السياق: عرّب السائق أن ىناك فقط سياراتن لينقلهم إىل جريرة اجلنود

، أي أن سائق عٌت الفعل الكالمي اللفظيب على محيتوي اخلطا
التاكسي يزود دبعلومات تفيد بوجود سيارتُت ستقلهما إىل جزيرة اجلنود. عند 
طاب مقارنتها ابلبياانت الواردة يف الرسالة ، فإن البياانت ىي عبارة عن اخل

طحبها يف زلطة ، ألنو يقال يف الرسالة إنو سيصالذي حيتمل السياق  "اخلدعة"
، اتضح أن سائق التاكسي أوكربيدج. ومع ذلك، عندما وصل القاضي وارغريف

 الذي سيأخذه إىل جزيرة اجلنود.
 ادلعلومة إىل حيتمل، ألنّو اللفظيةحيتمل ذلك اخلطاب األفعال الكالمية 

 يعرّب ادلعلوماتىو اخلطاب الذي  الفعل اللفظيأن  القارئ. كما قال أوستُت
(Ekoro & Gunn, 2022). عليو القاضي وارغريف  ت حصليتال ادلعلومة تكان

ادلرسلة سيقابل القاضي وارغريف يف احملطة من اخلطاب الوارد يف الرسالة ىو 
 .سيأخذه إىل جزيرة اجلنودلكن يف الواقع كان سائق التاكسي الذي 

 يف الرسالة ادلوجهة إىل فريا كاليثورناألفعال الكالمية  2الرسم البياين.

 الوصف    نوعية األفعال الكالمية 
 اخلدعة     الفعل اللفظي
 اإلغواء     الفعل اإلصلازي

الذي ربتمل سياق "الدعوة" يف  الفعل اللفظيخطاب وجدت الباحثة 
 رسالة الدعوات من اجملرم ادلوّجهة إىل القاضي وارغريف. والبيان مايلي:

 اللفظيالفعل 
 (ٚ"يسرين أن أخربك  أبنٍت سأدفع لك الراتب الذي طلبتو"  )ص. 
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فَتا كاليثورن أن أييت إىل جزيرة اجلنود بوعدىا السياق: أغوى أوان اننسي أوين 
 الوظيفة لتكون فَتا كاليثورن سيكريتَتتو اخلاصة

، ألّن السياق من ادلقصود الفعل الكالمي اللفظيحيتمل ذلك اخلطاب 
اإلخباري. وذلك نستطيع أن نعرفها يف ىذه اجلملة "أبنٍت سأدفع لك الراتب 
اليت طلبتو". ادلقصود من تلك اجلملة ىي كانت ادلرسلة زبرب ادلعلومات أنو 
سيعطيو الوظيفة إىل فَتا كاليثرون إذا أتت إىل جزيرة اجلنود لقبول دعوتو. ومع 

ة، فستحتمل ىذه البياانت ذلك، إذا قارنت ىذه البياانت ببياانت اجلديد
 بسياق "اخلدعة". وذلك يصّور يف ىذه البياانت التالية:

 "و قالت ذلا دبوّدة: أان سكرتَتة السيدة أوين، و أعتقد أنك تعرفُت ذلك"
"ردت السيدة روجرز: ال اي آنسة، أان ال أعرف شيئا. فقط لدّي قائمة أبمساء 

 (ٖٖص. الرجال و السيدات و الغرف ادلخّصصة ذلم" )
كاليثورن  جعل فَتا  ترز ال يعرف أن أوان اننسي أوين سالسياق:إن السيد روج

كسيكريتَتتو اخلاصة، ألنّو ال خيرب إليو من قبل. وأخَتا التنال فَتا كاليثرون 
 الوظيفة.

يصف الكالم نطًقا منطقًيا أبن فَتا كاليثورن مل ربصل على الوظيفة اليت 
نستطيع أن نعرفها من ىذه اجلملة "ال اي  وعدت هبا السيدة أوين من قبل.

آنسة، أان الأعرف شيئا". أخرب السيدة روجرز أبنو ال يعرف شيئا عن الوظيفة 
أووين إىل فَتا كاليثرون. ابإلضافة إىل أن السيدة روجرز مل  ةاليت وعدهتا السيد

تعرف السيدة أوين شخصًيا اليت طلبت منها تنظيم ضيوفها اجمليئ إىل جزيرة 
 شيًئا غريًبا حيدث. كاليثورنفَتا  ، شعرت منذ ذلك احلُت جلنود.ا

 ادلعلومة إىل حيتمل، ألنّو اللفظيةحيتمل ذلك اخلطاب األفعال الكالمية 
 يعرّب ادلعلوماتىو اخلطاب الذي  الفعل اللفظيأن  القارئ. كما قال أوستُت

(Ekoro & Gunn, 2022) .من فَتا كاليثورن  هاعلي ت حصليتال ادلعلومة تكان
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أن السيد روجرز ال يعرف شيئا عن الوظيفة اليت  يسالة ىاخلطاب الوارد يف الر 
 .وعدهتا أوان اننسي أووين

 الفعل اإلصلازي
 ("ٚ"وأتوّقع منك مباشرة العمل يوم آب )أغسطس(" )ص.

السياق: ستدفع أوان اننسي أوين ذلا مقابل العمل الذي ستقوم بو فَتا كاليثورن 
 الحًقا.

السيدة أوين ىذه الكلمات إلقناع فَتا ابحلضور لقبول  استخدمت
دعوهتا إىل جزيرة اجلنود. عرضت السيدة أوين على فَتا وظيفة سكرتَتة وسبكنت 

فعال الكالمية أغسطس. ذلك اخلطاب ىو من األ ٛمن بدء العمل يف 
ألن اخلطاب يستخدم لفعل  اإلصلازية. يقال إنو من األفعال الكالمية اإلصلازية

شيء ما. ديكن إثبات ذلك من اجلملة "وأتوّقع منك مباشرة العمل". كان معٌت 
الفعل  يستخدم اجلملة أن يقوم فَتا ابلعمل عند وصولو إىل جزيرة اجلنود. كما

 .(Ekoro & Gunn, 2022)ألداء عمل ما  اإلصلازي
 

 األفعال الكالمية يف الرسالة ادلوجهة إىل فريا كاليثورن 3الرسم البياين.

 الوصف    نوعية األفعال الكالمية 
 اإلغواء     الفعل التأثَتي

الذي حيتمل  الفعل التأثَتيخطاب .، وجدت الباحثة ٖلرسم البياين يف ا
 . والبيان مايلي:برنتسياق "اإلغواء" يف رسالة الدعوات ادلوّجهة إىل السيدة 

 الفعل التأثَتي
"سأكون يف غاية السعادة لو جئت لقضاء إجازة الصيف يف )جزيرة اجلنود( رلاان يف 

 (ٕٔضيافيت" )ص. 
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السياق: ستحب أوان اننسي أوين أن أتيت اآلنسة برنت إىل جزيرة اجلنود 
 الستمتاع إجازة صيفية رلانية. 

أووين ذلك اخلطاب يف رسالة الدعوة ادلوجهة إىل السيدة  استخدمت
 ابرنت. حيتمل اخلطاب الرسالة أن أووين ستحّب إذا أتت برنت لقبول دعوهت

يعٍت تستطيع برنت أن تستمتع يوم إجازهتا إىل جزيرة اجلنود بطريقة إغوائها 
 رلانية خالل فصل الصيف.  
بوصف اإلغواء. ألنو  التأثَتيةاألفعال الكالمية ربتمل ذلك اخلطاب 

ألداء ما طلبتها ادلتكلم  يستطيع أن يعطي األثر إىل ادلخاطب )السيدة برنت(
كما قال   اجلنود.ة أووين( يعٍت إغواء السيدة برنت ألن أتيت إىل جزيرة )السيد
 Ekoro) يؤثّر ادلخاطب ليفعل شيئاىو اخلطاب الذي  التأثَتيالفعل أن  أوستُت

& Gunn, 2022).  وأّما السياق "اإلغواء" نستطيع أن نعرفها يف ىذه اجلملة
)جزيرة اجلنود( "سأكون يف غاية السعادة لو جئت لقضاء إجازة الصيف يف 

رلاان". تضّمن السيدة أووين كلمة "رلاان" كاإلغواء ألن أتيت السيدة برنت 
 وقضاء اإلجازة يف فصل الصيف رلاان.

 السيميائية االجتماعيةالنظرية ربليل ابستخدام  -ٕ
 . السيميائية اإلجتماعية يف الرسالة ادلوجهة إىل القاضي وارغريف4الرسم البياين 
 العزيز لورنس

مضت سنوات دون أن أمسع منك شيئا. جيب أن أتيت إىل )جزيرة اجلنود( فهي 
مكان ساحر للغاية، ولدينا الكثَت لنتحّدث عنو: األايم اخلوايل، التوتصل مع 
الطبيعة، االستماع ابلشمس....اركب قطار الواحدة إال ثلثا من زلطة ابدنغتون. 

 سأقابلك يف أوكربيدج.
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 Field of)ميدان اخلطاب 

Discourse) 
مشارك يف اخلطاب 

(Tenor of 
Discourse ) 

 Mode)وسيلة اخلطاب 

of Discourse) 

جزيرة جذابة جزيرة اجلنود ىي 
 ومناسب لقضاء اإلجازة

اللغة ادلستخدمة يف تلك  دعولورنس ىو ادل
الرسالة ذلا سياق "اإلغواء" 
ألن أتيت إىل جزيرة اجلنود، 
كما أنو ىو مكان سيقتلهم 

 فيها.
.، تقوم الباحثة بتخطيط السياق احملتمل يف الرسالة ٗيف الرسم البياين 

ادلرسلة إىل القاضي وارغريف ابستخدام هنج السيميائية االجتماعية اليت تنقسم 
ومشارك يف  (،Field of Discourse)ثالثة أقسام وىي ميدان اخلطاب إىل 

والبيان (. Mode of Discourse)ووسيلة اخلطاب  (،Tenor of Discourse)اخلطاب 
  ما يلي:

 (Field of Discourse) ميدان اخلطاب
كانت الدعوة اليت تلقاىا القاضي وارغريف ىي الدعوة كتبتها الرجل 
الذي اشًتى جزيرة اجلنود ادلسمى كونستان كودلينغتون. كان اذلدف من ىذه 

ىناك الكثَت الذي أراد  الدعوة لدعوة القاضي وارغريف لزايرة جزيرة اجلنود ألن 
 كونستان كودلنغتون إخبار القاضي وارغريف بو.

، فإن الرسالة اليت سيتم نقلها من زلتوايت الرسالة ان السابقبناًء على البي
ىي دعوة القاضي وارغريف للحضور إىل جزيرة اجلنود مع إغراء قضاء بعض 

وة األوىل أو الوقت يف إجازة الصيف. على الرغم من أن الدعوة كانت اخلط
 الطريقة اليت ازبذىا القاتل لدعوة ضحاايه احملتملُت إىل جزيرة حيث سُيقتلون.
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 (Tenor of Discourse) مشارك اخلطاب
لورانس وارغريف ىو صديق  كانت الرسالة موجهة إىل لورانس وارغريف.

كونستان كودلينغتون. وىذا موضح يف اجلملة الواردة يف الرسالة وىي "مضت 
سنوات دون أن أمسع منك شيئا". تثبت اجلملة أن ىناك عالقة ومكانة بينهما ، 

 وىي عالقة صداقة.

 (Mode of Discourse) وسيلة اخلطاب
اللغة ادلستخدمة يف رسالة الدعوة ذلا سياق "الدعوة". ربتوي الرسالة اليت  
ذه يف كتبها كونستان كودلينغتون على دعوة للحضور إىل جزيرة اجلنود. تظهر ى

 اجلملة:

 "جيب أن أتيت إىل )جزيرة اجلنود("

دعا اخلطاب لورانس مباشرة ليأيت ولقضاء إجازة إىل اجلزيرة قيل إن  
كونستان كودلنجتون قد اشًتاىا. كان من ادلمكن أن يكون ىذا أثرا يف إغراء 
لورانس بدعوتو للحضور إىل اجلزيرة اليت قال إهنا شلتعة للغاية ومناسبة كمكان 

 لقضاء اإلجازة.

 . السيميائية اإلجتماعية يف الرسالة ادلوجهة إىل فريا كاليثورن5الرسم البياين 

تلقيت امسك عن طريق وكالة )النساء ادلاىرات( مع توصية بك، وحسبما فهمت فهم 
يعرفونك شخصيا. يسّرين أن أخربك أبنٍت سأدفع لك الراتب الذي طلبتو، وأتوقع منك 

آب )أغسطس(. ديكنك أخذ قطار الساعة الواحدة إال الثلث من  ٛ مباشرة العمل يوم
ابدنغتون، وسوف ذبدين من يستقبلك يف زلطّة أوكربيدج، وأرفق طيو مخسة أوراق نقدية 

  .من فئة اجلنيو دلصروفاتك

 ادلخلصة: أوان اننسي أوين
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 Field of)ميدان اخلطاب 

Discourse) 
مشارك يف اخلطاب 

(Tenor of 

Discourse ) 

 Mode)وسيلة اخلطاب 

of Discourse) 

أعطى الوظيفة إىل فَتا  
كاليثورن حىّت أتيت إىل جزيرة 

 اجلنود

النساء ادلاىرات )فَتا  
كاليثورن( ىي اليت 

 تقبل الرسالة

اللغة ادلستخدمة يف تلك 
الرسالة ذلا سياق "اإلغواء". 
وىي إغواء فَتا كاليثورن 

جزيرة اجلنود، ألن أتيت إىل 
من خالل عرض وظيفة  

 كسكرتَت.
.، تقوم الباحثة بتخطيط السياق احملتمل يف الرسالة ٘يف الرسم البياين 

ادلرسلة إىل القاضي وارغريف ابستخدام هنج السيميائية االجتماعية اليت تنقسم 
ومشارك يف  (،Field of Discourse) إىل ثالثة أقسام وىي ميدان اخلطاب

والبيان (. Mode of Discourse) ووسيلة اخلطاب (،Tenor of Discourse)اخلطاب 
 ما يلي:

 (Field of Discourse) ميدان اخلطاب
الرسالة اليت تقبلها فَتا كاليثرون ىي الرسالة ادلتساوية برسالة القاضي 
وارغريف. اذلدف من تلك الرسالة ىو لدعوة  فَتا كاليثرون أن أتيت إىل جزيرة 

ليس الدعوة ققط، كانت ادلرسلة ادلسّمى أبوان اننسي أووين أيضا اجلنود. 
 تعرضها الوظيفة و ستعطيها الراتب.

بناء على البيان السابق، كانت الرسالة اليت أن تلقي ىي دعوة فَتا  
كاليثرون لتأيت إىل جزيرة اجلنود مع الوعد أبن جيعلها سيكريتَتة ألووان اننسي 

وارغريف ، فإن الرسالة ىي يف الواقع اخلطوة األوىل أووين. على غرار القاضي 
 اليت أتخذ هبا اجملرم ضحاايىم احملتملُت إىل جزيرة حيث سُيقتلون.

 Tenor of discourse) ) اخلطاب كمشار 
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فَتا كاليثرون ىو استهداف ضحية القتل التالية اليت تقبل الرسالة من 
استخدام اللغة يف الرسالة، كانت فَتا  اجملرم يعٍت أوان اننسي أووين. بناء على 

كاليثرون امرأة عاملة امسها  ادلوجود يف وكالة النساء ادلاىرات. ونستطيع أن 
 نعرفو من ىذه العبارة:

 "تلقيت امسك عن طريق وكالة )النساء ادلاىرات( مع توصية بك"

 كانت اللغة يف تلك العبارة تبُّت أن فَتا كاليثرون من النساء ادلاىرات.
وأغوهتا أوان اننسي أوين لتأيت إىل جزيرة اجلنود للحصول على  لذلك دعتها

 الوظيفة والراتب.
 (   Mode of Discourse) وسيلة اخلطاب

كانت اللغة ادلستخدمة يف الرسالة ذلا سياق اإلغواء. ربتمل الرسالة اليت  
ة إغواء فَتا  كتبتها أوان اننسي أووين سياق الدعوة لتأيت إىل جزيرة اجلنود بطريق
 كاليثرون بعرض الوظيفة والراتب. ونستطيع أن نعرفها من ىذه العبارة:

"يسّرين أن أخربك أبنٍت سأدفع لك الراتب الذي طلبتو، وأتوّقع 
 آب )أغسطس(" ٛمنك مباشرة العمل يوم 

ىذه الكلمات تدعو فَتا كاليثورن بشكل غَت مباشر لتأيت إىل جزيرة 
ديكن أن يؤثر ذلك على فَتا كاليثورن للذىاب إىل  اجلنود مع عرض الوظيفة.

 جزيرة اجلنود ألهنا تعجبها ابلوظيفة اليت وعدت هبا أوان اننسي أوين.

 . السيميائية اإلجتماعية يف الرسالة ادلوجهة إىل السيدة برنت6الرسم البياين 
 عزيزيت اآلنسة برنت، 

شهر آب )أغسطس( آمل أن تتذكريٍت. لقد كنا معا يف نزل بيلهافن يف 
 قبل بضع سنوات، وكان يبدو أن لدينا الكثَت من االىتمامات ادلشًتكة.

لقد افتتحت نزال اشًتيتو على جزيرة قبالة ساحل ديفون، وأعتقد أن مكاان 
تتوفر فيو وجبات تقليدية جيدة وشخ  طيب من الطراز القدمي سيكون 
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تنطلق يف جوف الليل. مكاان مرغواب، ولن تزعجنا ادلوسيقى الصاخبة اليت 
سأكون يف غاية السعادة لو جئت لقضاء إجازة الصيف يف )جزيرة 
اجلنود(، رلاان ويف ضيافيت. ىل يناسبك أوائل آب )أغسطس(؟ فليكن 

 الثامن منو
 ادلخلصة: أوان اننسي أوين

 Field of)ميدان اخلطاب 

Discourse) 
مشارك اخلطاب 

(Tenor of 

Discourse ) 

 Mode)وسيلة اخلطاب 

of Discourse) 

الدعوة الستمتاع يوم اإلجازة 
رلاان يف جزيرة اجلنود عند 

 الصيف

السيدة برنت ىي اليت 
تقبل الرسالة و ىي  
كانت تسكن يف 
بيلهافن مع ادلرسلة 
   أوان اننسي أووين

اللغة ادلستخدمة يف تلك 
الرسالة ذلا سياق "الدعوة". 
ألن أتيت السيدة برنت إىل 

اجلنود، مع إغواءىا  جزيرة 
 بعرض إجازة الصيف رلاان.

.، تقوم الباحثة بتخطيط السياق احملتمل يف الرسالة ٙيف الرسم البياين 
ادلرسلة إىل السيدة برنت ابستخدام هنج السيميائية االجتماعية اليت تنقسم إىل 

ومشارك يف اخلطاب  (،Field of Discourse)ثالثة أقسام وىي ميدان اخلطاب 
(Tenor of Discourse،) ووسيلة اخلطاب (Mode of Discourse.) :والبيان ما يلي 

 (Field of Discourse) ميدان اخلطاب
الرسالة اليت تقبلها السيدة برنت ىي الرسالة ادلتساوية برسالة القاضي 
وارغريف  وفَتا كاليثرون. اذلدف من تلك الرسالة ىو لدعوة  فَتا كاليثرون أن 

جزيرة اجلنود. ليس الدعوة لإلتيان ققط، رجت ادلرسلة أن أتيت السيدة أتيت إىل 
 برنت ألن ذبد إجازة الصيف رلاان كضيف أوان اننسي أووين.

بناء على البيان السابق، كانت الرسالة اليت أن تلقي هبا أوان اننسي 
يف أووين ىي دعوة فَتا السيدة برنت لتأيت إىل جزيرة اجلنود الستمتاع إجازة الص
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رلاان إذا كانت أتيت إىل جزيرة اجلنود لقبول دعوهتا. على غرار القاضي وارغريف 
وفَتا كاليثرون ، يف الواقع إن الرسالة ىي اخلطوة األوىل اليت أتخذ هبا اجملرم جلمع 

 ضحااي قتلو. 

 Tenor of discourse) ) مشارك اخلطاب
تقبل الرسالة من السيدة برنت ىي استهداف ضحية القتل التالية اليت 

اجملرم يعٍت أوان اننسي أووين. بناء على استخدام اللغة يف الرسالة، كانت السيدة 
برنت ساكنة مع أوان اننسي أووين يف بيلهافن. ونستطيع أن نعرفها من ىذه 

 العبارة:
  لقد كنا معا يف نزل بيلهافن يف شهر آب )أغسطس( قبل بضع سنوات""

كانت اللغة يف تلك العبارة تبُّت أن السيدة برنت ذلا عالقة التعارف مع   
وأغوهتا أوان اننسي أوين لتأيت  ادلرسلة أوان اننسي أووين من قبل. لذلك دعتها
 إىل جزيرة اجلنود لربانمج إجازة الصيف رلاان.

  (  Mode of Discourse) وسيلة اخلطاب
ذلا سياق الدعوة. ربتمل الرسالة اليت  كانت اللغة ادلستخدمة يف الرسالة 

كتبتها أوان اننسي أووين سياق الدعوة التيان إىل جزيرة اجلنود يف برانمج إجازة 
 الصيف رلاان. ونستطيع أن نعرفها من ىذه العبارة:

"سأكون يف غاية السعادة لو جئت لقضاء إجازة الصيف يف )جزيرة اجلنود(، 
  رلاان ويف ضيافيت"
ت تدعو فَتا كاليثورن بشكل غَت مباشر لتأيت إىل جزيرة ىذه الكلما 

اجلنود يف برانمج إجازة الصيف. ديكن أن يؤثر ذلك على السيدة برنت لقبول 
دعوهتا إىل جزيرة اجلنود ألهنا تعجبها اإلجازة الصيفية اجملانية اليت وعدت هبا أوان 

 اننسي أوين.
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يميائية االجتماعية السابقة، بناء على نتائج ربليل األفعال الكالمية والس
نستطيع أن نستنبطها أن طريقة اجلردية اليت قامت هبا اجملرم ىي بطريقة الدعوة 
واإلغواء واخلدعة. دعاىم اجملرم إلتيان إىل جزيرة اجلنود بوسيلة إرساذلم الرسالة. 
يف الرسالة مجل ربتمل سياق اخلدعة واإلغواء. البياانت ادلوجودة ىي اإلغواء 

تصّور البياانت السابقة  ض الوظيفة وإجازة الصيف. وأما من انحية اخلدعة،بعر 
اليت ال يناسب دبا وعدهتا اجملرم إىل الضحااي من خالل حال جزيرة اجلنود 
 الرسالة ادلرسلة إليهم.

 هبا اجملرم قام ذياجلردية ال شكل .ب 
أن قتل  عًتاف بعدااليف تلك الرواية، ترك القاتل األدلّة اللغوية كرسالة 

ىا. سبكن ىذه الرسائل أن ربللها ابستخدام نظرية األفعال الكالمية ضحااي ٜ
اإلخبارية والتوجيهية والسيميائية االجتماعية دلعرفة سياق اخلطاب أو اجلملة، 
سوف نعرف أشكال اجلردية اليت تقيم هبا القاتل. وىذه موّضح يف الرسم البياين 

 التايل:
 األفعال الكالميةالنظرية ربليل ابستخدام  -ٔ

  األفعال الكالمية يف الرسالة ادلوجهة إىل حاكم وارغريف. 7 الرسم البياين

 الوصف    نوعية األفعال الكالمية 
 التعبَت    األفعال الكالمية اإلخبارية
 األمر    األفعال الكالمية التوجيهية

وجدت الباحثة األفعال الكالمية اإلخبارية اليت ربتمل سياق "التعبَت" 
اليت   اإلعًتافواألفعال الكالمية التوجيهية اليت ربتمل سياق "األمر"  يف رسالة 

مل األفعال الكالمية اإلخبارية بياانت اليت ربت ٓٔكتبتها اجملرم. وجدت الباحثة 
 التوجيهية. والبيان مايلي: بيان واحد الذي حيتمل األفعال الكالميةو 

 األفعال الكالمية اإلخبارية
 (ٕٗٙأبرع طرق ارتكاب اجلرائم" )ص.-دلتعيت الشخصية-"و قد استنبطت
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 السياق: فرح اجملرم أن يبتكر طرق ارتكاب اجلرائم
ويف ذلك اخلطاب، عرّب اجملرم إنو كان سعيًدا جًدا عندما ابتكر طرقًا 

ىذا ألن اجملرم يستمتع ابلقص    يف ذلك القتل.خفية الرتكاب اجلرائم ، دبا 
 البوليسية غالًبا، شلا يسهل عليو ابتكار اسًتاتيجيات اجلردية اليت سَتتكبها.

نستطيع أن نعرفها من . حيتمل ذلك اخلطاب األفعال الكالمية اإلخبارية
ىذه العبارة "أبرع طرق ارتكاب اجلرائم" اليت ربتمل سياق "التعبَت" أنو من 
السهل أن خيطط طرق عملية القتل. ىذه ىي اخلطوة األوىل لو البتكار القتل 

 الذي قد أعّده اجملرم جيدا.

أن األفعال  (Tursunovich, 2022)يناسب ىذا اخلطاب دبا قال سَتل يف 
. وعرّب اجملرم يف تلك عن الواقعه ادلتكّلم الكالمية اإلخبارية ىي الكالم الذي يعربّ 

  الرسالة أنو يربع الطريقة اليت ستقيمو لقتل الضحااي. 

 (ٕ٘ٙأقتل" )ص. "أردت أن أقتل، نعم أردت أن 
 السياق: أراد اجملرم أن يقتل

ويف ذلك اخلطاب، عرّب اجملرم رغبتو ألن يقتل، وأراد أن يقتل حقيقة. 
نشأت رغبتو بعد أن قام بو زلادثة قصَتة مع طبيب قال كانت ىناك عمليات 
قتل ال ربتمل القانون. ىذا ىو الوقت الذي بدأ فيو نيتو وتصميمو على أن 

 ، لكن جردية قتل واسعة وكبَتة.تكاب جردية قتل غَت عاديةقوى الر يصبح أ
ية. ىذا ىو اخلطاب الذي ار بلكالمية اإلخحيتمل ذلك اخلطاب األفعال ا

يهدف إىل توفَت الفهم إىل ادلخاطب كمعلومات اليت أرادىا ادلتكلم أن تلقيها. 
قتل غَت ، بدأ اجملرم تقدمي معلوماتو أنو يريد أن يرتكب جردية يف ىذا اخلطاب

م عادية. يتضح ذلك السياق يف العبارة "أردت أن أقتل" اليت يف الرسالة مل يت
 ، بل مرتُت أو حىت عدة مرات.ذكرىا وكتابتها مرة واحدة فقط
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، فإن عمليات القتل اليت سيتم تنفيذىا يتم انطالقا من السياق احلايل
وىذا موضح يف  بدأت اخلطة جبمع الضحااي سرا. التخطيط ذلا بشكل أكرب.

 اجلملة التالية:

 "فبدأت أحبث عن الضحااي سرا"
 ، بدءاً جبمع الضحااي سراً.يشرح بداية خطة القتلالسياق: بدأ اجملرم أن 

يف ذلك اخلطاب، بدأ اجملرم خطتو جبمع الضحااي الذين سُيقتلون سراً. 
والضحااي الذين سُيقتلون تسعة أشخاص تضمنت يف قضااي اجلنائية، لكن 

لقانون مل يتأثر قط. لذلك، فإن اجملرم الذي يكون قاضيا من قبل كان لديو ا
 الرغبة يف مجعهم يف مكان مث عقاهبم وفًقا للجرائم اليت ارتكبوىا.

حيتمل ذلك اخلطاب األفعال الكالمية اإلخبارية. ىي اخلطاب الذي 
 يهدف إىل توفَت ادلعلومات إىل ادلخاطب. يف ىذا اخلطاب، يقدم اجملرم
ادلعلومات للمخاطب من رسالة اإلقرار الذي كتبو. كتب أنو أثناء تنفيذ خطة 
قتلو، وضع خطة جبمع ضحاايه سرًا من خالل البحث عن ادلعلومات من 
القضااي اجلنائية اليت ارتكبها الضحااي. وىذا موّضح يف  ىذه العبارة "أحبث عن 

 الضحااي سرا" اليت تكون يف تلك الرسالة.

أن األفعال  (Tursunovich, 2022)يناسب ىذا اخلطاب دبا قال سَتل يف 
. إىل توفَت ادلعلومات إىل ادلخاطبىي اخلطاب الذي يهدف الكالمية اإلخبارية 

 وعرّب اجملرم يف تلك الرسالة أنو يبحث عن الضحااي سرّا كي يسَت جرديتو انجحا.

"وبتصنيف ادلعلومات اليت كنت قد مجعتها عن ضحاايي استطعت هتيئة طعم 
 ("ٜٕٙمناسب لكل منهم" )ص.

يقدم اجملرم ادلعلومات تفيد أبن القضااي اليت مجعها تساعده يف السياق: 
 توفَت الطعم ادلناسب لكل ضحية.
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يف ذلك اخلطاب، وذكر اجملرم أن القضية اليت مجعها من كل ضحية 
ساعدتو كثَتا يف توفَت الطعم ادلناسب لكل ضحية. ألنو يعرف خلفية احلياة 
واجلرائم لكل ضحية، فإن اجملرم خيططو انضجا ومناسبا. مل يفشل أي من 

ن الذي خططو. وصل مجيع الضحااي يف الوقت ادلناسب إىل جزيرة اجلنود، ادلكا
 سيبدأ فيها اجملرم القتل. 

حيتمل ذلك اخلطاب األفعال الكالمية اإلخبارية. ألنو حيتمل ادلعلومات 
ادلستخدمة إللقاء القارئ أن القضااي يف حياة الضحااي اليت قد مجع هبا اجملرم، ذلا 

استطعت أثر جّيد يف زبطيط اسًتاتيجية القتل. وىذا موّضح يف  ىذه العبارة "
   عم مناسب لكل منهم" اليت تكون يف تلك الرسالة.هتيئة ط

أن األفعال  (Tursunovich, 2022)يناسب ىذا اخلطاب دبا قال سَتل يف 
. إىل توفَت ادلعلومات إىل ادلخاطبىي اخلطاب الذي يهدف الكالمية اإلخبارية 

وعرّب اجملرم يف تلك الرسالة أن طريقة قتلو سلتلف لكل الضحااي ابلنسبة إىل درجة 
 اجلردية اليت قامت هبا الضحااي من قبل. 

 (ٜٕٙ)ص.   ترتيب عمليات القتل يف اجلزيرة""كنت قد درست بعناية 
السياق: تنضج خطط اجملرم وقد حددت سلسلة الوفيات اليت ستحدث يف 

 جزيرة اجلنود.
يف ذلك اخلطاب، عرّب اجملرم أنو قد فّكر ابلدقة عن ترتيب الوفاايت  

للضحااي. مت تكوين الًتتيب حسب مستوى األخطاء اليت ارتكبها الضحااي. 
سيتم القتل ألولئك الذين لديهم أخطاء خفيفة أواًل حىّت ال يضطروا إىل الشعور 

اي الذين لديهم خلفية ابلتوتر العقلي كما ىو احلال الذي سيتّم تنفيذه للضحا
 السادية جًدا يف اجلردية. 

اخلطاب السابق ىو من األفعال الكالمية اإلخبارية، أي اخلطاب الذي 
علومات حول ادل"  إىل توفَت التعبَت". يهدف السياق "التعبَتربتمل على سياق "
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يريد اجملرم إعالم مراحل خطة القتل اليت سيقيم هبا. أي بقتل  شيء ما. 
تل ىذه  الذين لديهم خلفية يف اجلرائم البسيطة. ىذا يثبت أن جردية القالضحااي

، بل كانت جردية قتل مت سلطوطا جيًدا. وىذا موضح مل تكن جردية قتل عشوائية
يف ىذه العبارة "كنت قد درست بعناية ترتيب عمليات القتل يف اجلزيرة" اليت 

 تكون يف ريسالة اإلقرار. 

أن األفعال  (Tursunovich, 2022)قال سَتل يف يناسب ىذا اخلطاب دبا 
. إىل توفَت ادلعلومات إىل ادلخاطبىي اخلطاب الذي يهدف الكالمية اإلخبارية 

أنو قد رتّبت عملية القتل الذي سينفذه إىل الضحااي وعرّب اجملرم يف تلك الرسالة 
  يف اجلزيرة.

 (ٕٓٚ"مات كل من أنتوين مارستون والسيدة روجز أوال" )ص.
 والسيدة روجرز.السياق: عرّب اجملرم أن أول ضحااي يف قتلو ىو أنتوين مارستون 

يف ذلك اخلطاب، عرّب اجملرم أن أول الضحية عند قتلو مها أنتوين 
مارستون والسيدة روجرز. ووفًقا دلا قالو اجملرم، فإن من سُيقتل أواًل ىم أولئك 
الذين لديهم خلفية اجلرائم اخلفيفة. قُتلوا على يد اجملرم إبعطاء سيانيد البواتسيوم 

 الكلورال يف شرب روجرز.يف شرب مارستون وىيدرات 
اخلطاب السابق ىو من األفعال الكالمية اإلخبارية، أي اخلطاب الذي 

يناسب ىذا اخلطاب دبا قال سَتل يف  .ربتمل ادلعلومات اليت ستلقيها ادلتكلم
(Tursunovich, 2022).   .قدم اجملرم ادلعلومات عن الضحية اليت قتلها يف البداية

كان أنتوين مارستون والسيدة روجرز ضحيتُت األوىل والثانية. حيتمل اخلطاب 
 سياق أن عمليات القتل قد ارتكبت وبدأت. 

 (ٕٔٚ"قتلت روجرز صباح يوم العاشر من آب" )ص. 
 أغسطس. ٓٔيف  السياق: تنفيذ جردية القتل التالية على السيد روجرز
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اخلطاب، ذكر اجملرم أن الضحية التالية ىو السيد روجرز، زوج  ذلكيف 
 ٓٔالسيدة روجرز. وحبسب البيان الوارد يف رسالتو، فقد قتلو اجملرم يف 

أغسطس. كان السيد روجرز ضحيًة خيدم كحارس الطعام من قبل يف جزيرة 
ة. ذلذا السبب مل يقتل يف اجلنود. إنو ضحية اليت لو خلفية اجلردية ليست خطَت 

 هناية الوقت. 
اخلطاب السابق ىو من األفعال الكالمية اإلخبارية. حيتوي اخلطاب 

أغسطس، بعد يومُت من وصولو  ٓٔعلى ادلعلومات أبنو قتل السيد روجرز يف 
إىل جزيرة اجلنود. يوضح ىذا أيًضا أن اخلطاب حيتوي على سياق "التعبَت" ، أي 

 أغسطس. ٓٔقتل السيد روجرز يف عرّب اجملرم أنو 

أن األفعال  (Tursunovich, 2022)يناسب ىذا اخلطاب دبا قال سَتل يف 
. إىل توفَت ادلعلومات إىل ادلخاطبىي اخلطاب الذي يهدف الكالمية اإلخبارية 

 قد قتل ضحيتو يف الصباح.وعرّب اجملرم يف تلك الرسالة أنو 

"عند الفطور وضعت آخر جرعة من الكلورال يف قهوة اآلنسة برنت عندما كنت 
 (ٕٔٚأعيد تعبئة قدحها" )ص. 

السياق: مت تنفيذ جردية القتل التالية على اآلنسة برنت عن طريق إدخال ىيدرات 
 الكلورال يف قهوة اآلنسة برنت.

يف ذلك اخلطاب، ذكر اجملرم أنو قتل اآلنسة برنت بوضع ىيدرات 
الكلورال يف قهوهتا. وىذا يدل على أن جردية القتل اليت وقعت فّعاال وفق خطة 

 أعدىا اجملرم من قبل.
اخلطاب السابق ىو من األفعال الكالمية اإلخبارية بسياق "التعبَت". من 
ذلك اخلطاب، نستطيع أن نعرف أن اجملرم قّدم ادلعلومات أبن اآلنسة برنت 
قُتلت ابستخدام ىيدرات الكلورال. ىيدرات الكلورال ىو نوع من حبوب النوم. 

 ت حىت تنام وماتت.وضع اجملرم جرعة عالية من الدواء يف فنجان اآلنسة برن
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أن األفعال  (Tursunovich, 2022)يناسب ىذا اخلطاب دبا قال سَتل يف 
. إىل توفَت ادلعلومات إىل ادلخاطبىي اخلطاب الذي يهدف الكالمية اإلخبارية 

 وعرّب اجملرم يف تلك الرسالة أنو وضع ىيدرات الكلورال يف قهتها السيدة برنت.

"فاضلٌت إىل األمام فدفعتو يسرعة وقوة، فاختّل توازنو وىو إىل األمواج ادلتالطمة يف 
 (ٖٕٚاألسفل" )ص. 

 السياق: مت قتل أرمسًتونغ بدفعو يف البحر بقوة وجعلتو يفقد توازنو.
يف ذلك اخلطاب، أدىل اجملرم ببيان أن الضحية التالية كانت أرمسًتونغ. 
دعا اجملرم أرمسًتونغ للخروج من ادلنزل ليقتل بدفعو يف البحر. فقد أرمسًتونغ 

اليت حدثت يف كل ضحية، توازنو فسقط يف البحر. من أنواع القتل ادلختلفة 
 ديكن مالحظة أن كل ضحية لديها نوع سلتلف من القتل.

اخلطاب السابق ىو من األفعال الكالمية اإلخبارية بسياق "التعبَت". 
يقدم اجملرم ادلعلومات تتعلق جبردية القتل اليت ارتكبها ألرمسًتونغ بدفعو يف البحر. 

كبها اجملرم أصبحت سادية وقاسية. يعرّب ذلك اخلطاب أن جردية القتل اليت ارت
 ىذا ألن الضحااي الباقُت ىم الضحااي اليت لديهم درجة اجلردية مل يعد خفيًفا.

"لقد شنقت فَتا كاليثورن نفسها أمام عيٍت حينما كنت أقف يف ظّل خرانة مالبسها" 
 (ٕ٘ٚ)ص. 

نفسها السياق: جّرب اجملرم ذبربة عن طريق جعل فَتا كاليثورن تنجح يف شنق 
 خوفًا من أفعاذلا الشريرة القددية.

وأوضح اجملرم يف ذلك اخلطاب أن جردية القتل اليت ارتكبها إىل فَتا  
كاليثورن ىي جردية القتل ابلتجربة النفسية، شلا جعل فَتا كاليثورن خائفة ألهنا 
تذكر جردية اليت ارتكبتها يف ادلاضي. فَتا كاليثورن ىي ضحية ذلا خلفية اجلردية 
اخلطَتة. ألنو قتل طفاًل ذات مرة أثناء إجازتو. ذلذا السبب استخدم اجملرم طريقة 
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غَت عادي لقتل فَتا كاليثورن. كانت الطريقة اليت استخدمها اجملرم انجحة، وىي 
 زبويف فَتا كاليثورن حىّت تشنق نفسها حببل.

اخلطاب السابق ىو من األفعال الكالمية اإلخبارية. ىو اخلطاب 
خدم لتقدمي ادلعلومات. ادلعلومات ادلنقولة يف القصة ىي ادلعلومات حول  ادلست

كيفية وضع اجملرم خلطة القتل اليت ارتكبها إىل فَتا كاليثورن. حيتوي اخلطاب 
على سياق "التعبَت". وىذا يتوافق مع ما قالو اجملرم من خالل ذلك اخلطاب، 

  غرفتها حببل.وىو أنو صلح أن جيعل فَتا كاليثورن تشنق نفسها يف

 (ٕ٘ٚ"لقد كنت أطمح إىل أتليف جردية غامضة ال يستطيع أحد حلها" )ص. 
السياق: أعطى اجملرم ادلعلومات أبنو يريد أن جيعل أجحية القتل اليت ال ديكن 

 ألي شخ  آخر حّلو.
يف ذلك اخلطاب، ذكر اجملرم أنو يريد حًقا تنفيذ جردية قتل مع سبق 

حد من حل أجحيتو. ديكن مالحظة ذلك من خالل اإلصرار حىت ال يتمكن أ
اخلطوات العديدة اليت ازبذىا اجملرم لقتل كل ضحية. عمليات القتل اليت مت 
تنفيذىا كانت سلططة ومرتبة جيدا للغاية، منذ بداية مجع الضحااي حىت االنتهاء 
من عمليات القتل. حيصل الضحااي على سلسلة من األدوار حسب خلفية 

 يت ارتكبوىا يف ادلاضي.اجلرائم ال
اخلطاب السابق من األفعال الكالمية اإلخبارية. األفعال الكالمية 
اإلخبارية ىي األفعال الكالمية ادلستخدمة لتقدمي ادلعلومات. ادلعلومات اليت 
ستقدمها يف اخلطاب ىي رغبة اجملرم يف جعل أجحية جردية قتل اليت ال ديكن 

اخلطاب يف اعًتافو على سياق "التعبَت"، ألن اآلخرون أن حيّلها. حيتوي ذلك 
 اجملرم فقط عرّب أبنو يريد أن جيعل جردية القتل.

 األفعال الكالمية التوجيهية
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"كان من السهل استخدام الرجل ادلدعو موريس للتغتطية على عملية شراء اجلزيرة" )ص.  
ٕٜٙ)  

يتعلق بشراء جزيرة جندي السياق: أمر اجملرم موريس ابلتسًت على آاثر اجملرم فيما 
 الستخدامها كمكان للقتل.

يف ذلك اخلطاب، أمر اجملرم موريس بتغطية آاثره يف شراء جزيرة اجلنود. 
أمر اجملرم موريس ألن موريس كان موثوقًا بو، حبيث ديكن تنفيذ اخلطة اليت 

 سينفذىا اجملرم بسالسة دون أن يُعلم أحد.
التوجيهية. األفعال الكالمية التوجيهية اخلطاب ىو من األفعال الكالمية 

ىي األفعال الكالمية اليت ربتوي على سياق "األمر". تدخل ذلك اخلطاب على 
األفعال الكالمية ألنو حيتوي على ذلك السياق. أيمر اجملرم موريس إبغالق 
مساره وملفو الشخصي كمشًتي من جزيرة اجلنود حىت تسَت خطة قتلو 

 بسالسة.

 ام النظرية السيميائية االجتماعيةربليل ابستخد -ٕ
 السيميائية اإلجتماعية يف الرسالة ادلوجهة إىل فريا كاليثورن .8الرسم البياين 

 Field of)ميدان اخلطاب 

Discourse) 
مشارك يف اخلطاب 

(Tenor of 

Discourse ) 

 Mode)وسيلة اخلطاب 

of Discourse) 

اعًتاف القاضي وارغريف بقتل 
 من ضحاايه ٜ

 السيد روجرز
 السيدة روجر
 اجلنرال ماكارثر
 دكتور ارمسًتونج
 فيليب لومبارد

 بلور
 إدوارد سيتون

اللغة ادلستخدمة يف رسالة 
للمجرم سياقان، اإلعًتاف

من إلعًتافومها ذكر اال
خالل شرح خطة قتلو، 
وخلفية حياة لكل 
الضحية، وىدف اجملرم 

 ل.يف ارتكاب القت
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 أنتوين مارستون
 فَتا كاليثورن

بتخطيط السياق الوارد يف رسالة إقرار  ةقوم الباحثت.،ٙيف الرسم البياين 
نفس اجملرم من خالل هنجة السيميائية االجتماعية اليت تنقسم إىل ثالثة 

اخلطاب. وأمّا البيان  وسيلةاخلطاب، و  ومشارك، ميدان اخلطابمكوانت، وىي 
 على النحو التايل: 
 (Field of Discourse) ميدان اخلطاب

الرسالة اليت كتبها اجملرم ىي الرسالة اليت ربتوي على إقرار نفسو يف عملية 
قتلو. قبل مالك السفينة إديا جُت تلك الرسالة. وقعها القاضي وارغريف يف هناية 
الرسالة، تعٍت أن القاضي وارغريف ىو القاتل الذي خيطط عملية القتل. القاضي 

القاض السابق وشديد االلتزام يف التعامل مع سلتلف القضااي يف  ىو  وارغريف
احملكمة. ومع ذلك، فهو يعاين من حالة عقلية سيكوابتية واليت يف ىذه احلالة 
مذكورة أيًضا يف الرسالة أنو يشعر دائًما ابلرضا والسعادة عندما يستطيع أن 

 يسّبب ادلوت.

 سيتم إلقاؤىا من زلتوايت بناًء على الشرح السابق، فإن الرسالة اليت
الرسالة ىي االعًتاف ابلقاضي وارغريف كالقاتل وبيان األسباب اليت ذبعل 
القاضي وارغريف يرغب يف ارتكاب جردية القتل. من تلك رسالة اإلقرار، ديكن 
مالحظة أن االسًتاتيجية وخطة القتل اليت وضعها القاضي وارغريف كانت 

 ا جيعل خطتو لتحقيق ادلوت انجحة.انضجة ومنّظمة للغاية. ىذا م

 Tenor of discourse) ) مشارك اخلطاب

األمساء ادلدرجة يف تلك الرسالة ىي السيد روجرز، والسيدة روجرز، 
واجلنرال ماكارثر، والدكتور أرمسًتونج، وفيليب لومبارد، وبلور، وإدوارد سيتون، 
وأنتوين مارستون، وفَتا كاليثورن. إهنم تسعة ضحااي جلردية القتل اليت ارتكبها 
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التسعة جلرائم اليت ارتكبوىا القاضي وارغريف. مجع القاضي وارغريف الضحااي 
 يف ادلاضي، واليت مل يعاقب عليها القانون قط.

 (   Mode of Discourse) وسيلة اخلطاب
اللغة ادلستخدمة يف تلك الرسالة ىي لغة يسهل فهمها. شرح القاضي 
وارغريف ابلتفصيل خطة قتلو. بدءًا من الرغبة يف القتل، ومجع قضااي اجلرائم، 

اي إىل جزيرة اجلنود، إىل صلاح سلسلة من خطط قتلو اليت مت ودعوة تسعة ضحا
تنفيذىا. ربتوي رسالة إقراره على العديد من اجلمل اإلعالمية اليت يريد القاضي 

 وارغريف إلقاؤىا عن أجحية جردية القتل الذي ابتكره.

بناء على نتائج ربليل رسالة اإلقرار للقاضي وارغريف من خالل أفعال الكالمية 
اإلخبارية والتوجيهية والسيميائية االجتماعية، ديكن معرفة خطوات اجملرم يف التخطيط 
للقتل ادلرغوب فيو. كانت اخلطة اليت وضعها اجملرم متماسكة وطبقها ابلدقة على كل 

 ضحية. مل تفشل أي من اخلطط.
 (Hadi & Fajar, 2022)نوع ىذا القتل ىو من جردية اجلنائية. وحبسب إيراينتو يف 

 ا جردية القتل وجردية القتل العمد مع سبق اإلصرار.، ومهفإن جردية القتل ذلا نوعان
يكمن يف وقت التنفيذ. يتم تنفيذ القتل مباشرة  بينهما الفرق .ىذان شيئان سلتلفان

د مع سبق اإلصرار بعد ظهور ، مل يتم تنفيذ القتل العمجانب آخرندما تنشأ النية. ويف ع
، ىذه اخلطوات كيفية تنفيذ القتلن . تتضمولكن ال يزال معلًقا خبطوات سلتلفة، النية

 .(Yanri, 2017) فشل القتل إذا كان الًتقب  حىّت زمن القتل، 

الذي تكون  إذا كانت قضية القتل للقاضي وارغريف مرتبطة بنوع ذلك القتل 
ديكن معرفة ذلك من خالل   ، فنوع قتلو ىو القتل العمد مع سبق اإلصرار.يف الرواية
اعًتافو جبردية القتل  وارغريف عنتوي على أقوال قاضي حي ذيال اخلطاب السابقبعض 

يف  وارغريفقاضي ال عرّبهاليت اخلطاب ، أوضح بقالسا من نتائج التحليل اليت ارتكبها.
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بدءًا من البحث عن الضحااي، ومجع  تنفيذ القتل مع خطط سلتلفة. يةكيف  عن الرسالة
 متماسكة.الضحااي يف جزيرة واحدة، حىت تنفيذ القتل خبطة 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة 

 

 اخلالصة .أ 
 يوجد:نتائج وربليل البياانت بناًء على 

الرتكاب جردية القتل ىي دعوة  اجملرمالطريقة اليت يستخدمها  أنّ  -ٔ
الضحية مث قتل  غواءالضحااي، وإ عةالضحية للمجيء إىل اجلزيرة، وخد

من نتائج ربليل األفعال الكالمية  ونستطيع أن نعرفها .اً الضحية قصد
 الفعل التأثَتي والسيميائية االجتماعية يف رسالة الدعوة اليت ربتوي على

 الفعل اللفظيو ، ةعخلدا بسياق الفعل اإلصلازيو ، غواءالدعوة واإل بسياق
لسيميائية االجتماعية، فقد وجد أن إىل ا. أما ابلنسبة دعةخلا بسياق

ذلا سياق دعوة الضحية  تالدعوة كان رسالةاللغة ادلستخدمة يف 
 .اجملرمذلم عالقة مع  الرسالةيف  نو للحضور إىل اجلزيرة. ادلشاركون ادلذكور 

القتل العمد مع سبق اإلصرار.  اجملرم ىوشكل اجلردية اليت ارتكبها  أنّ  -ٕ
ونستطيع أن نعرفها من نتائج ربليل األفعال الكالمية والسيميائية 

من األفعال الكالمية  ٓٔرسالة االعًتاف اليت ربتوي علىاالجتماعية يف 
 بوصف من األفعال الكالمية التوجيهية ٔ، و بوصف التعبَت اإلخبارية

لسيميائية االجتماعية، فقد وجد أن اللغة ا إىل األمر. أما ابلنسبة
 اجملرمتسلسل رغبة  الذي يبُّت  االعًتاف ذلا سياق رسالة ادلستخدمة يف
 الضحااي بطريقة منظمة ومتماسكة. كيفية تنفيذ القتل على  يف القتل إىل
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 توصياتال .ب 
دراسة لغوية اندرًا خاصة يف العامل اجلنائية ىي دراسة علم اللغة كانت   

يف رلال اللغة العربية لدراسة ىذه  للباحثُتالعريب. لذلك، ىناك فرصة كبَتة 
 أرجو الباحثة: ومع ذلكا البحث بعيد عن الكمال. . ىذاجلنائيةالدراسة اللغوية 

ادلهتمُت  القادمُت أن يكون ىذا البحث مرجعا دلزيد من الباحثُت -ٔ
 .اجلنائيةبدراسات علم اللغة 

اخلطاب أخرى مثل  موضع البحثيستخدم الباحثون يف ادلستقبل  أن -ٕ
ألن قد وادليمات العربية.يف وسائل التواصل االجتماعي  الكراىي العريب

 .اجلردية الواردة يف الرواايت العربية قضاايالبحث  ىذاستخدم ا
قارنة مع نتائج ادلك  ىذا البحثنتائج  الباحثون القادمون ستخدمي أن -ٖ

 التالية. اجلنائيةلغوية ال ةدراس
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 سرية ذاتية
 ٜٜٜٔأبريل  ٕٔيف لوماجانج اتريخ  تولدالوداد،  ةفائز 

 ٔٓم. زبّرجت من ادلدرسة اإلبتدائية احملّمدية بليدوك تيمبورو 
م. مث التحقت دبدرسة ادلعلمات  ٕٔٔٓراندواغنغ لوماجانج سنة 
. ٕٚٔٓسنة  مجبَت وزبّرجت فيواألرقم ابلونج اإلسالمية دبعهد بيت 

على  تمث التحقت ابجلامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حىّت حصل
م. وقد شاركت يف منتدى  ٕٕٕٓدرجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا سنة 

"اجلدال" لطلبة قسم اللغة العربية وأدهبا كأعضاء قارئة األخبار. ولقد شاركت يف كثَت من 
ادلسابقات لقراءة األخبار العربية. واصلزت الفائزة األوىل يف مسابقة قراءة األخبار يف 

واصلزت الفائزة الثانية يف مسابقة قراءة األخبار يف معهد  ،جاجاران جاتيناصلورجامعة اب
تكلم ابري كاديري. وكانت متحدثة يف ادلؤسبر الدويل لدراسة اللغة واألدب اليت قامت هبا 
قسم اللغة العريبة وأدهبا، و أيضا يف الورشة اآلسيانية لقراءة األخبار العربية اليت قامت هبا 

 لبة اللغة العربية إبندونيسيا.إرّباد ط
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