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البناء الدرامى فى مرافعة شيشيرون 

 الجنائية األولى:

"فى الدفاع عن سسيكستوس روسكيوس أمرينوس 

" 

 

 حمد رضا قطب عالممد. 

 عين شمس جامعة   -كلية اآلداب

 

 

دف هذا البحث إلى توضيح الحبكة الدرامية والقانونية فىى مرافةىة شيشىرو  يه

ك أمرينىوكف  ويرتكىع س ىى الجنائية األولىى ففىى الىدفان سى  تيكتىتوك روتىكيو

المحاور اآلتية: المغعى التياتى واإلجراء القضائى ل مرافةة  ومنطقية سرض وقائع 

(  ثم البناء الىدرامى ل مرافةىةك كمىا Parricidumالقضية  وسقوبة جريمة قتل األب )

يتةى البحث كذلك إلى اإلجابة س ى التؤال الىذى يثيىر الحيىرت حتىى وقتنىا هىذا: هىل 

قضية شيشرو  الجنائية األولى ففى الدفان سى  روتىكيوك أمرينىوكف التىى افتقرت 

 أكتبته شهرت ومجد سبر التاريخ ى إلى الحقائق  والماديات  واألدلة  والشهود؟

قبل مناقشة البناء الدرامى فى مرافةة شيشرو  تالفة الذكر كةمىل فنىىي يجىدر 

أ  كىل  (Plato)ر أفالطو  ي إذ يقر(1)القول إ  الوحدت الةضوية شرط ضرورى ل ف 

سمل فنى يجب أ  يتركب كما يتركب الكائ  الحىي و أ  يكو  كىل سضىو متناتىقا  و 

ي و هو يةنى بذلك أ  يحتىوى الةمىل الفنىى س ىى الت تى ة (2)متناتبا  مع بقية األسضاء

ي حيىث يىذكر (3)الثالثية الةضىوية المترابطىة و المتناتىقة: البدايىة و الوتىط و النهايىة

أ  البنىاء الىدرامى لثمثىىل و األفضىل ينبغىى أ  يحتىىوى  (4) (Aristoteles)و أرتىط

س ى بداية تشمل تمهيدا  لثحىداث الااضىةة لقىانو  الضىرورت أو اإلحتمىالي و وتىط 

يةرض األحداث و تفاصي ها الدقيقة ثم نهاية تشمل الحل أو النتيجةك و كذلك ينبغىى أ  

يتجانك م  ناحية الشكل و المضىمو  أل  الىدراما  ي و(5)يترابط البناء الدرامى منطقيا  

مث مىا هىو الحىال فىى نى   (6)بناء سضوى ال تجوع فيه عيادت و ال يصىح لىه نقصىا 

 المرافةة موضون الدراتة )انظر الرتم التوضيحى المرفق(ك
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يةطى أرتطو تةريفا  ل اطابة بأنها القدرت س ى النظىر فىى كىل مىا يوصىل إلىى 

م  المتائلك و تتمحور نظريىة أرتىطو فىى مقالىه ف الاطابىة ف اإلقنان فى أى متألة 

حىىول اثبىىات أ  الاطابىىة فىى  مىى  الفنىىو  و أنهىىا جىىعء متىىرابط فىىى منظومىىة ف تىىفية 

ي و هما فرسا  لف  اإلتتنتاج (8)ك إذ يرى أرتطو أ  الاطابة ف  شقيق ل جدل(7)شام ة

مى  المعمىع أ  يبىرع  المحتملي و كل منهما يااطب الغيري و يحىاول إقنىان الغيىرك و

مدى صىحة و مصىداقية  –موضون الفح  و الدراتة  -البناء الدرامى فى المرافةة 

ي و ماهيىىة (9)المناقشىةي و منطقيىىة تت تىل الوقىىائع و األحىداثي أتىى وب تىرد الحقىىائق

وتائل التأثير و اإلقنان التى ينبغى أ  تتفق مع طبيةة جمهور المتتمةي  مى  القضىا  

 نظرت فيها قضية روتكيوك أمرينوكك  نائية التى فى المحكمة الج

 المغزى السياسى واإلجراء القضائى: -1

أنىه سنىدما  (10)(Aulus Gelliusيذكر المؤرخ الرومانى أولوك جي  يىوك ) 

( قنصىال  ل مىرت L. Cornelius Sullaكىا  الىديكتاتور لوكيىوك كورني يىوك تىال )

 ية عمي ه كوينتىوك كىايكي يوك ميت  ىوك قكمي ويشاركه فى القنص 80الثانية فى سام 

(Q. Caecilius Metellus  ي ترافع شيشرو  وكا  يب غ م  الةمر تىبةة وسشىري)

دانا  بقتىل Sextus Rosciusساما  فى قضية تيكتتوك روتىكيوك ) (ي الىذى كىا  مىن

والد ي وكانت هذ  هى القضية الثانية التى ترافع فيها بةد مرافةته فى قضىية بوب يىوك 

 (كPro. P. Quinctioينكتيوك )كو

( Plutarchusال يقتنع بةض الباحثي  برواية المؤرخ اإلغريقىى ب وتىاراوك )

بأ  شيشرو  تةهد بالدفان س  قضية تيكتتوك روتىكيوكي وهىى القضىية الجنائيىة 

(Causa Publica  األولى لهي وأنه كتب القضية وكا  مةجبا  جدا  بما فة ه وأجبىر )

لقيىام برح ىة إلىى الاىارج فىى بىالد اإلغريىق عاسمىا  أنهىا ألتىباب اوفه م  تىوال با

ك إذ يةتقد هؤالء الباحثو  أ  مرافةة شيشرو  ففى الدفان سى  روتىكيوك (11)صحية

ي وأ  الرح ة التى قام بها إلى بىالد اإلغريىق (12)أمرينوكف تافهة م  الناحية التياتية

 ك(13)بةد أ  كتب القضية ترجع إلى دواسى صحية بالفةل

كىىا  شيشىىرو  يفتاىىر دائمىىا  بشىىجاسته ألنىىه تةهىىد بالىىدفان سىى  تيكتىىتوك 

روتكيوكي وهاجم أهم شاصية م  أسوا  الديكتاتور تىوالك والمقىربي  إليىه إذ كىا  

ك والجىدير بىالقول أ  شىجاسة شيشىرو  (14)مبتغىا  الحقيقىى هىو مهاجمىة تىوال نفتىه

وكا  تةهد  بالدفان سنها يةتبىر مى  وإقدامه كانتا ضروريتي  جدا  لكتب هذ  القضيةي 
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اكثر المااطر التى واجهته فى حياتهي وقد تمتك شيشرو  بقدر اإلمكىا  بىذكر حقيقىة 

أنه محام مبتدئي وليك له اتم ينذكر بةد لكى يق ل م  قىدر الاطىر الىذى قىد يواجهىهي 

وكا  يشير باتتمرار إلى الىديكتاتور تىوال بىاحترام وحىذر شىديدي ي فقىد سعلىه سى  

ك وقىد ذكىر (16)ذا بالرغم م  أنه كا  يكرهىه بشىدته (15)أتباسه وألقى ال وم ك ه س يهم 

فى أكثر م  موضع فى المرافةة أ  حمىاك الشىباب وحىد  هىو الىذى دفةىه لمتىاسدت 

 ك(17)موك ه 

( أتىى وبه الاطىىابى وإطنابىىه Oratorينتقىىد شيشىىرو  فىىى كتابىىه فالاطيىىبف )

(Abundantia فى فترت شبابهي ومع ) ذلك يذكر كم كا  اإلسجىاب كبيىرا  بالتركيبىات

ال غوية القوية المؤثرت التى اتىتادمها ل تىأثير فىى نفىوك ومشىاسر المتىتمةي  سنىدما 

تك ىىم سىى  سقوبىىة جىىرائم قتىىل اآلبىىاء أثنىىاء مرافةتىىه ففىىى الىىدفان سىى  روتىىكيوك 

بك أمرينوكفي وأنه بدأ يالحظ أنها قد أصبحت أقل سنفىا  وحىدت بمىرور الوقىتك ويقتى 

 شيشرو  مثاال  س ى ذلك م  الفقرت الثانية والتبةي  م  المرافةة هكذا:

فما هو الشئ الةادى مثل التنفك لثحياءي ومثىل األرض ل مىوتىي ومثىل البحىر 

لم  قذفت بهم األمواجي ومثل شاطئ البحر لم  ألقى بهم البحىري وهىم يةيشىو  هكىذا 

ك مى  الهىواءك وهىم يموتىو  هكىذا طالما يتتطيةو  لدرجة أنهىم ال يتىتطيةو  التىنف

لدرجة أنهم ال يغتت و  أبدا  بالماءك وأايرا  ين قى بهم إلى الشاطئ هكذا لدرجىة أنهىم ال 

 ك(18) يتتريحو  س ى الصاور حتى بةد موتهمف

ننظىىىىرت قضىىىىية تيكتىىىىتوك روتىىىىكيوك أمرينىىىىوك المىىىىتهم بقتىىىىل أبيىىىىه     

(Parricidum فى سىام )ي وكانىت تنةىرف بالمحكمىة قكم أمىام محكمىة الجنايىات 80

ي وهىىى إحىىدى المحىىاكم التتىىع (19)( Quaestio Inter Sicariosالااصىىة بالقت ىىة )

( فى ت ك الفترتك ويرجىع الفضىل فىى Novem Quaestiones Perpetuaeالدائمة )

إنشائها وتطويرها إلى الديكتاتور تىوالك وقىد أدى ذلىك إلىى تنىاق  المحاكمىات أمىام 

 ك(20)( iIudicia Populالشةب )

( أثنىىاء فتىىرت حكىىم الىىديكتاتور تىىوال يناتىىارو  مىى  Praetoresكىىا  القضىىات )

أسضاء مج ك التناتو حيث إنه أساد وظيفة القاضى إلى أسضاء مج ىك التىناتو بةىد 

 Lexأ  كانىىىت فىىىى أيىىىدى أسضىىىاء طبقىىىة الفرتىىىا  طبقىىىا  ل قىىىانو  القضىىىائى )

Iudiciaria)(21)  جراكىوكي وبةىد فتىرت حكىم الذى اتتصىدر  نقيىب الةامىة جىايوك

قكم يناتىارو  مى  طبقىات المجتمىع الىثالث: أسضىاء  70توال كا  القضات فىى سىام 

 مج ك التناتوي والفرتا ي ونقباء الةامةك
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( ينط ىىق س يىىه اتىىم كوايتىىتور Iudex Quaestionisكىىا  رئىىيك المحكمىىة )

(Quaesitor )– ( وتنشتق هذ  الك مة م  فةلquaeso ي وهىى صىورت قديمىة) ل فةىل

(quaero  بمةنى فيتحرى قانونىا  سى  أمىر مىافي أو فيتتفتىر سى  شىئ مىافك وكىا )

يناتار بالقرسة مى  بىي  القضىاتي وكانىت المحكمىة تضىم مىا بىي  واحىد وامتىي ي أو 

امتة وتبةي  قاضيا  وهم الذي  يشك و  هيئة المح في ي وبةىدما يتتى م مهىام وظيفتىه 

ا القواسد الجديدت ل فصل فىى القضىايا التىى ( يوضح فيهedictumكا  يصدر الئحة  )

 ليك لها أحكام فى القواني  القائمة أو فى الةرف والتقاليد التائدت فى المجتمعك

( رئاتة المحكمىة الجنائيىة التىى نظىرت M. Fanniusتولى القاضى فانيوك )

فى قضية تيكتتوك روتكيوكي وكا  قد تبق لىه أ  رأك هىذ  المحكمىة قبىل فتىرت 

 ك(22)ي وكا  يتصف بالصرامة والشجاسة حكم توال

 وقائع قضية سيكستوس روسكيوس أمرينوس: -2

 يمك  ت اي  وقائع قضية تيكتتوك روتكيوك س ى النحو التالى:

دسى روتىكيوك أمرينىوك رجىال  ثريىا ي ومواطنىا  بىارعا    كا  والد المىتهم ويىن

(ي Ameriaا      )يتتحوذ س ى ممت كات تشمل ثالث سشرت إقطاسيىة فىى ب ىدت أميريى 

وكا  يؤيد طبقة األشراف الموالي  ل ديكتاتور توالي وبذلك اتتطان اإلفالت م  قوائم 

المصادرات التى فرضها توال س ى أسدائهي والمناهضي  له تواء م  أسضاء مج ىك 

 التناتو أو أسضاء طبقة الفرتا ك

صىداقة  كا  روتكيوك أمرينوك يقيم فى روما بصفة دائمةي وتربطه سالقىات

(ي وتىىىكيبيو Metelliمتينىىىة بىىىأسرق الةىىىائالت الرومانيىىىة مثىىىل سائ ىىىة ميت  ىىىوك )

(Scipii ي وفى ذات لي ة سندما كا  سائدا  م  وليمة سشىاء كىا  مىدسوا  إليهىا هىوجم)

(ي وكا  ابنه المتهم موجودا  فى ذلك Pallacinaوأنغتيل بالقرب م  حمامات باالكينا )

 ال  باإلشراف س ى شئو  األترت وإدارت ممت كات والد كالوقت فى أميرياي وكا  مشغو

كا  قد نشب سداء طويىل وقىديم بىي  القتيىل واثنىي  مى  أميريىا وهمىا: تيتىوك 

(ي وتيتىىوك روتىىكيوك مىىاجنوك Titus Roscius Capitoروتىىكيوك كىىابيتو )

(Titus Roscius Magnus ي وكىىا  مىىاجنوك موجىىودا  فىىى رومىىا سنىىدما أنغتيىىل)

 Malliusنوكي وأرتل فى الحال شاصا  يندسى مال يوك جالوكيىا )روتكيوك أمري

Glaucia إلىىى أميريىىا ليابىىر أاىىا  مىىاجنوك بىىأمر االغتيىىالي ولىىم يىىذهب مىىال يوك )

جالوكيا إلى اب  القتيل تيكتتوك روتكيوك ليابر  بمقتل والد ي وفىى اىالل أربةىة 
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تىىوجونوك           أيىىام مىى  االغتيىىال وصىى ت أابىىار هىىذ  الحادثىىة المروسىىة إلىىى اري

(Chrysogonus ى وهو مةتوق الىديكتاتور تىوالي ومى  أفضىل أتباسىه ولىه حظىوت )

سند ي ويةتبىر مى  أقىوى الرجىال فىى الدولىةي وكىا  موجىودا  فىى مةتىكر تىوال فىى 

( سندما وص ت هذ  األابار إليه ى وسنىدما أحاطىه األاىوا  Volaterraeفوالتيراى )

كتىىتوك روتىىكيوك قىىد تىىرك وراء  ثىىروت ضىىامة روتىىكيوك س مىىا  بىىأ  القتيىىل تي

وممت كىىات هائ ىىة البنىىهي وضىىع اريتىىو جونىىوك اطىىة مىىع األاىىوي  روتىىكيوك 

لالتتيالء س ى ت ك الممت كات والتا   م  اب  القتيىلكوأدرج اريتىو جونىوك اتىم 

القتيل فى قىوائم مصىادرات تىوال مى  أجىل مصىادرت ممت كاتىه وتصىبح حقىا  لاعانىة 

 81أ  ميةاد قوائم المصادرات قد انتهى وأنقفل منذ غرت يونيو سىام  الدولة بالرغم م 

ي وبالرغم م  أ  ص ة القتيىل روتىكيوك أمرينىوك بطبقىة األشىراف كانىت (23)قكم 

 مةروفة لدى الجميعك 

( تىىابع ل دولىىة بيةىىت ممت كىىات القتيىىل روتىىكيوك Auctioفىىى مىىعاد س نىىى ) 

رى اريتوجونوك ت ك الممت كىات أمرينوكي ورتا المعاد س ى اريتوجونوك واشت

وهىىى ثىىالث سشىىرت إقطاسيىىة بمب ىىغ عهيىىد وتافىىه جىىدا   ألفىىا  تيتىىتركيكي ووعسهىىا 

اريتوجونوك بينىه وبىي  شىركائه كىاآلتى: كىا  نصىيب تيتىوك روتىكيوك كىابيتو 

ثالث إقطاسياتي وحصل اريتوجونوك س ى الةشر الباقية األاىرىي وسىي  تيتىوك 

ومديرا  ألسمالهي ومشىرفا  س ىى إقطاسياتىه الةشىر فىى روتكيوك ماجنوك وكيال  لهي 

أميرياي وذهب ماجنوك إلى أميريا واتتولى س ى ممت كىات القتيىل كمىا اتىتولى س ىى 

 منعله بالقوت الغشوم وطرد ابنه شر طردتك

اتتشاط تكا  أميريا جميةهم غيظا  وغضبا  سندما س موا بهذا األمري وأصدر  

( Decem Primi  يذهب وفد مكو  م  سشرت رجىال )مج ك مدينة أميريا قرار  بأ

( لمقاب ىة تىوال فىى Decurionesم  أبرع أسضىائهي وكىانوا يةرفىو  باتىم         )

مةتكر  فى فوالتيراىي ويوضحو  لىه شاصىية القتيىل البىارعتي وكيىف كىا  يتىاسد 

  بقوت وحماك حعب األشرافي ويحثونه لحماية اتم القتيل وتمةته بأ  يبةد اتىمه مى 

قوائم المصىادراتي ويةيىد البنىه ميراثىه الشىرسىي وممىا يىدسو ل دهشىة والتةجىب أ  

تيتوك روتكيوك كابيتو كىا  واحىدا  مى  هىؤالء الموفىدي  الةشىرتي وبطبيةىة الحىال 

اتتطان أ  يفتد اططهم ك هاي فةندما وصل الوفد إلىى مةتىكر تىوالي كىا  س يىه أ  

يا ي وإابىىار  بحقيقىىة األمىىري وأقنىىع يمىىنةهم مىى  الوصىىول إلىىى تىىوال ومقاب تىىه شاصىى 

اريتوجونوك بالاتارت التى تت حق به إذا تم إلغىاء بيىع ممت كىات القتيىلي واتىتطان 
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فى الوقت نفته إقنان الوفد بأ  اريتو جونوك الىذى يتىتحوذ س ىى أقىوى نفىوذ فىى 

الدولىىة والمقىىرب األول إلىىى تىىوالك أسطىىى وسىىدا  بأنىىه تىىيبةد اتىىم القتيىىل مىى  قائمىىة 

ادرات وأنه توف يتاسد اب  القتيىل التىتةادت ميراثىهك واضىطر الوفىد ل رجىون المص

إلى أميريا و لم يحقق أى نتيجة ألنه فشل فى مقاب ة توال شاصيا ي وأدرك المتىممرو  

الثالثة أنهم ل  يهنأوا بممت كىات روتىكيوك أمرينىوك التىى اتىتولوا س يهىا بالتىدليك 

سى ال يعال س ى قيد الحياتي لذلك حاولوا اغتيالىه والتعوير طالما أ  ابنه الوريث الشر

مرات سديدتي ولكنهم أافقوا فى كل محاولةي واضىطر المىتهم تيكتىتوك روتىكيوك 

بناء س ى نصيحة أصدقائه ومةارفه ل فرار وال جوء إلىى رومىاي وهنىاك وجىد الحفىاوت 

 قة والد ك(ي صديCaeciliaوالتكريم والترحيب والحماية فى منعل التيدت كايكي يا )

وأايرا  دبر المتممرو  الثالثة اطىة جهنميىة ل ىتا   مى  المىتهم نهائيىا  وهىى 

( سندما سرفوا أنه قد تىبق وأ  نشىأ تىوء Parricidumاتهامه بجريمة فقتل األبف )

تفىىاهم بتىىيط وتباسىىد بىىي  األب وابنىىه منشىىأ  أ  األب كىىا  ياىىالط أرقىىى الةىىائالت 

راض سى  تىذاجة ابنىهي وال يةجبىه تى وكه  األرتتقراطية المتحضرتي وأصىبح غيىر

 الريفى بتاتا ك

( كمدنٍ Gaius Eruciusوااتار المتممرو  شاصا  يندسى جايوك أروكيوك )

(Accusator ضىىد تيكتىىتوك روتىىكيوكي وكىىا  أروكيىىوك هىىذا صىىاحب ابىىرت )

طوي ة فى مجال اإلدساءي ويتمتع بتمةة تيئة ل غايةي ولم يك  يةرف القتيل أو شيئا  ما 

س  شاصيته وكذلك لم يك  يةرف شيئا  س  ابنهك كما ج ىب المتىممرو  كىذلك بةىض 

الشهود إلى المحكمة ليشهدوا عورا  ضد تيكتىتوك روتىكيوك إلقامىة الىدليل ضىد ك 

سالوت س ى ذلك لم يتمح المتممرو  بتتى يم سبيىد القتيىل التىتجوابهم حيىث أ  الةبيىد 

ي ويجىدر التنويىه بىأ  هىؤالء الةبيىد انتق وا إلى اريتوجونوك وأصىبحوا فىى حوذتىه

ك وظى  (24)رافقوا تيدهم القتيل إلى رومايوكانوا مالعمي  له طىوال فتىرت إقامتىه بهىا 

المّدسو  أ  الاوف م  الديكتاتور تال تيمنع أى شا  م  اتهام أحد أتباسىهي وانىه 

ل  يتجرأ أى شا  س ىى تىولى الىدفان سى  تيكتىتوك روتىكيوك أو حتىى التفىو  

واحدت س  موضون بيع ممت كىات القتيىلك وبالفةىل كىا  الاىوف متىيطرا  س ىى  بك مة

سدد كبير م  أسضىاء مج ىك التىناتوي ولىم يتجىرأوا س ىى مواجهىة اريتىوجونوكي 

أقوى أتبان تالي وأكثر المقربي  والمحببي  إليهي وبالرغم م  ذلك كا  بةضهم يظهىر 

إيمانا  منهم ببراءتىهي ومىنهم النبيىل  ويبدى الود والتةاطف مع المتهم فى قضيته الةادلة

(ي الىىذى حىىّث M. Valerius Messallaالشىىابي مىىاركوك فىىاليريوك ميتىىاال )
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المحامى الشاب شيشرو  وأقنةه بأ  يتولى الدفان س  قضىية تيكتىتوك روتىكيوك 

 أمرينوكك  

 (:Parricidumعقوبة جريمة قتل األب ) -3

روتىىكيوك كىىابيتويوتيتوك  دبىر المتىىممرو  الثالثىة اريتىىوجونوكي وتيتىوك

روتكيوك ماجنوك اطىة جهنميىة ل ىتا   مى  ابى  القتيىل تيكتىتوك روتىكيوك 

(ي وتةتبىر هىىذ  Parricidumأمرينىوك نهائيىا  وهىى اتهامىه بجريمىة قتىل األب      )

الجريمة م  أبشع الجرائم وسقوبتها م  أبشع الةقوبىات فىى القىانو  الرومىانىك وهىذا 

لى الحديث فى المقام األول سى  سقوبىة جريمىة قتىل األب سنىد يدسونا بطبيةة الحال إ

 اإلغريق والروما ك

كا  اإلغريق والروما  يةتقىدو  فىى قىواني  الةدالىة اإللهيىة  ويتصىورو  أ  

ذيوك ي كبير اآللهة يىدير شىئو  الةدالىة والقىدر فىى الكىو ي ويرتىل ربىات الغضىب 

ل عما  ومكا ي وتجةىل حيىاتهم شىقاء ي حيث تتةقبهم فى ك(25)واالنتقام وراء اآلثمي  

وجحيما ي حتى يص وا إلى مرح ة الهوك والجنو  التامك وكىا  منظىر ربىات الغضىب 

ي ويىذكر شيشىرو  (26)يبةث س ى الاوفي ويثير الرسب والفعن فى ق وب المجرمي  
أ  ربات الغضب ك  يظهر  فى الظالم الدامكي وك  يحم   المشاسل المتوهجة  (27)

   القت ة فى كل مكا  يذهبو  إليهكوه  يطارد

تصىىىور اإلغريىىىق والرومىىىا  أ  دم األب واألم يتىىىتحوذ س ىىىى قىىىوت إلهيىىىة 

ي وأ  كل قطرت م  هذا الدم يتوهمها اإلنتا  ألنها تترى فى سق ىه وق بىهي (28)سظيمة

لذلك تتيطر األفكار الشريرت وواعات الضمير س ىى قاتىل أبيىهي وبالتىالى ال يتىتطيع 

ظىىة تىىالم وتىىكينةي وال يتىىتطيع حتىىى التىىنفك بىىدو  أ  يشىىةر بىىالاوف أ  يهنىىأ ب ح

 والفعنك

كذلك استقد اإلغريق والرومىا  أ  ربىات الغضىب واالنتقىام يتىةي  مى  أجىل 

القصا  لآلباء م  األبناء الم طاي  بدمائهمي وأنهى  يالعمى  مقتىرف هىذ  الجريمىة 

ه ويرسبنىه وتقىود  إلىى الجنىو  النكراء والشنةاء نهارا  وليال  وحتى فى نومهي ويةذبنى 

 ك(29) المط ق

تتضىىم  مرافةىىة شيشىىرو  الجنائيىىة ففىىى الىىدفان سىى  روتىىكيوك أمرينىىوكف 

سقوبة جريمة قتل األب وهى أ  مرتكبى هذ  الجريمة ينربطو  وينوضةو  فى حقيبىة 

وهم ال يعالو  س ى قيد الحياتي وين قى بهىم فىى النهىر أو البحىرك وهكىذا ينحرمىو  مى  
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ك ويصف شيشىرو  (30)الطبيةة األربةة: التماءي والشمكي والماءي واألرض  سناصر

حالهم س ى النحو التالى: أنهم إذا ساشوا فإنهم ال يقدرو  س ى التنفك م  الهىواءي وإذا 

ماتواي فإ  األرض ل  تمك سظامهمي وت قىى األمىواج بهىم وال يغتتى و  أبىدا  بالمىاءك 

 ك(31)  يتتريحو  س ى الصاور حتى بةد موتهموين قى بهم إلى الشاطئي ولكنهم ال

يشمل قانو  الةقوبات الرومانى القديم سقوبات بشىةة ومات فىة وأنواسىا  متةىددت 

ل تةذيب والتمثيل الجتمانى مثل بتر األسضاء وغيرهىا مى  االاتراسىات الشىاذت التىى 

صىحوب برن فيها الروما  مثل إلقاء قاتىل أبيىه فىى البحىر أو النهىر وهىو مربىوط وم

ك وكا  الروما  يةتقدو  أنه حتى (32) لمصير  مع ك ب وديك وأفةى وقرد داال كيك

لو تمك  القاتل م  اإلفالت م  سقوبىة البشىري فىإ  اآللهىة تىوف توقىع س يىه الةقىاب 

 ك(33)بطريقتها الااصةي وفى التوقيت الذى تاتار  

ةف      فىىىىى كتابىىىىه فالمبىىىىادئ القانونيىىىى  (34) (Justinianيوضىىىىح جتىىىىتينا  )

(Institutiones أ  الغرض م  ربط قاتل األب ووضةه دااىل كىيكي واإللقىاء بىه )

فى أسماق البحر أو النهر هو حرمانه مى  التمتىع بةناصىر الحيىات األتاتىية األربةىة: 

 التماءي والشمكي والماءي واألرضك

 س ى ت ك الةقوبة بأ  الك ب والديك كانا فى(35)( Landgrafية ق الند جراف )

األعمنة الغابرت م  الحيوانات المقدتةك فالك ب حامى النىار والمنىعلك والىديك رتىول 

الصباحي ورمع الضوء والشىمكك لىذلك سنىدما ين قىى بقاتىل األب فىى البحىر فىإ  هىذا 

الةنصر يطهر  م  جريمتهك وحيث أ  الك ب والديك يرمعا  إلىى الايىر بينمىا يرمىع 

اتحاد العوجي  مةا  داال الكىيك يمثىل الصىران  كل م  القرد واألفةى إلى الشري فإ 

 بي  الاير والشرك

 البناء الدرامى للمرافعة: -4

يتبىىع تركيىىب مرافةىىة شيشىىرو  الجنائيىىة األولىىى ففىىى الىىدفان سىى  تيكتىىتوك 

بالنتىىبة لتركيىىب الاطبىىة أو المرافةىىة  (36)فروتىىكيوك أمرينىىوكف نظريىىة أرتىىطو

(Dispositio Orationis وبنائهىىا ي وال ) تىىى ذكرهىىا أيضىىا  شيشىىرو  فىىى كتابىىه

بحيث تنقتم المرافةة إلى أربةة أجعاء أتاتية س ى النحىو  (37)( Oratorفالاطيبف )

 التالى:

 (:Exordium أو  Prooemiumأوالً: المقدمة )
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أ  المقدمىىة كىىالمط ع فىىى الشىىةر أو  (38) (Aristotelesيىىذكر أرتىىطو )

يمثىل بىدايات وتمهيىدا  لمىا تىوف  االتتهالل فى الةعف س ى الناى أل  كىل هىذا

 يأتى بةد ك كما يشير كذلك إلى مقدمات الاطب والمرافةات القضائية كاآلتى:

فيجىىب أ  نىىدرك أ  لهىىا نفىىك التىىأثير الىىذى تحدثىىه مقىىدمات المتىىرحيات                      

(τών δράματων оι   πρόλоχоι (ومقىدمات المالحىم )τά πρооίμια  إذ أ )

 ( س ى موضون الدسوى الذى توف يتم مةالجتهفكδείδμαات تكو  دالة )هذ  المقدم

 ( الموضوسات الثالثة اآلتية: 12 - 1تتناول مقدمة المرافةة )الفقرات 

 (.Patronus( وممثل الدفاع )Advocatusالمحامى ) -1

يذكر شيشرو  فى افتتاحية أو اتتهالل مرافةته أ  تبب ااتيار  ل ترافىع فىى  

الجنائية هو جرأتىهي وحماتىهي وحداثىة تىنهك وتةىرض المقدمىة التنىاقض  هذ  القضية

(Paradoxa) (39)  وهو أ  شيشرو ي الشىاب الصىغير ولىيك النىبالء الىذي  حضىروا

نهض م  مقةد  ليترافىع فىى القضىية ألنهىم  –فقط ليج توا فى قاسة المحكمة بجوار  

ضىون التياتىى الىىذى تنصى وا مى  متىئولية الىىدفان سى  المىتهم بتىبب حتاتىىية المو

تتةرض له القضيةي ورأوا أنه يمك  أ  يتولى الدفان س  المتهم وهو اب  صديق لهم ى 

شا  آار ليك لديه تجل تياتى ألنه إذا نطق أحدهم بك مة مىا يجىب أ  تنقىال فىى 

ك ويتضح بةد (40) هذ  القضيةي فتوف يةتقد شا  ما أنه قال أشياء أكثر مما قد قالها

 M. Valerius( أ  النبيىل الشىابي مىاركوك فىاليريوك ميتىاال )149ذلك )الفقىرت 

Messalla(  استىىذر سىى  تىىولى الىىدفان سىى  المىىتهم بىىدافع التىى )Aetas ي والاجىىل)

(Pudorي وكا  يصغر شيشرو  بةامي  فقطك) 

أ  النىىبالء كىىانوا مهتمىىي  بالقضىىيةي وأظهىىروا  (41) (Kinseyيىىرى كينىىعى ) 

( شىابا  ل ترافىع أمىام المحكمىة  Advocatusوا محاميىا  )تأييدهم وتةاطفهمي سندما ك فى 

ألنهم رأوا أ  القضية بتيطةي وال تمثل شأنا  أو وعنا ك كذلك يةتقد كينعى أ  شيشرو  

اتتادم نفوذ النبالء الذي  ج توا بجانب الدفان ليؤثروا فىى االدسىاء ويضىغطوا س ىى 

ه فى روماي وكانوا متتةدي  لمتاسدت الذي  كانوا يةرفو  القتيل أثناء إقامت (42) القضات

 ابنه بدافع م  الوفاء لذكرا ك

 موضوع القضية: -2

(ي أقوى شاصية فىى الدولىةي وكىا  Chrysogonusادسى اريتوجونوك ) 

المقرب األول إلىى الىديكتاتور تىوال ى أنىه اشىترى ممت كىات والىد المىتهم تيكتىتوك 
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( بمب غ ألفىي  Sestercesتركيك )روتكيوك أمرينوكي والتى تنقدر بتتة ماليي  تيت

تيتىىتركيك مىى  الىىديكتاتور تىىوالي وأدا  المىىتهم بتهمىىة اغتيىىال والىىد  لكىىى يتىىتطيع 

 االحتفاظ بميراثه الفام ويتمتع به كيفما يشاءك

 (:Iudicesالقضاة ) -3

ااتىىار مج ىىك التىىناتو القضىىات الصىىارمي ي المتمتةىىي  بالنعاهىىة والحكمىىةي  

وطالب شيشرو  هؤالء القضىات بىأ  ينصىتوا إلىى مرافةتىه واتتدساهم إلى المحكمةي 

 .Mباهتمام وتمةى  وصىبرك كمىا ناشىد كىذلك رئىيك المحكمىةي مىاركوك فىانيوك )

Fannius بأ  يكو  صارما  وحاعما  سند النظر فى هذ  القضية لكيال تنرتكب جىرائم )

 أارى مماث ة تواء فى الافاء أو فى الفوروم أو حتى فى المحكمةك

( يتبق تىرد وقىائع القضىيةي ويتنىاول 14 – 13المقدمة تمهيد )الفقرتي  ي ى  

تبب القضية وهو أ  المدسي  ت بوا جميع ممت كات المتهمي ولم يتركوا له شىيئا  تىوى 

المصائبي وأولها الحع  لفقدا  والد ي والفقر الشديدي وانهم حىاولوا اغتيالىه أكثىر مى  

 مرتي وأافقوا فى تحقيق ذلكك

 (:Narratio Accusationisسرد وقائع القضية )ثانياً: 

يقول أرتطو بالنتبة لةرض وتىرد وقىائع القضىية التىى ت ىى المقدمىة: فيجىب 

س ى الاطيىب أال يثيىر فيهىا إال مىا ياى  دفاسىه وهىو أ  يبىره  فيهىا أ  موضىون 

النعان لم يحدث أو بالفةل حىدث ولكنىه لىيك اطىأ أو انىه ال جىرم فيىهي أو لىيك مى  

لدرجة التى يتوهمها الاصىمي ويجىب أ  يتحىدث فىى مرافةتىه سى  األحىداث التوء با

التى وقةت بأنها قد وقةت فىى الماضىى بوصىفها أحىداث انصىرمت وانقضىتي إال إذا 

أراد منها إثىارت الشىفقة س يىه أو إثىارت الغضىب ضىد اصىمهي فةندئىذ تىروى بصىيغة 

 ك(43)العم  الحاضر

 (ي ويتناول النقاط الثالث اآلتية:34 – 15يشمل ترد وقائع القضية )الفقرات  

 شاصية القتيل ومكانته االجتماسيةي والظروف التى أدت إلى اغتيالهك -1

 الظروف والمالبتات والحوادث التى طرأت بةد اغتيال روتكيوك أمرينوكك -2

 اتتطراد يتبق المرافةةك -3

ا يىىأك ( أنىه سنىدم34 – 29يبىي  االتىتطراد الىذى يتىبق المرافةىىة )الفقىرات 
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المتممرو  م  اغتيال اب  القتيلي قرروا التا   منه نهائيا  باتهامه بقتل أبيىهي وأسىّدوا 

ّدسي  ضىد ي واستقىدوا أ  المحىامي  تىوف ياذلونىه  بأموال المتهم البىرئ شىهودا  ومىن

ولكىى  المحىىامى الشىىاب شيشىىرو  تةهىىد بالىىدفان سنىىه بىىالرغم مىى  الرسىىب والاىىوف 

لك يحتىىوى هىىذا االتىىتطراد س ىىى قصىىة مشىىهورت فىىى واألاطىار التىىى قىىد تهىىدد ك كىىذ

المجتمع الرومانى آنذاك تتة ق بىدسوى باط ىة أقامهىا قاتىل ضىد شىا  بىرئ بةىدما 

 استدى س يه ليضم  سدم إفالت ضحيته م  قبضة يديهي وتت ا  كاآلتى:  

( بانجىىىىر  كوينتىىىىوك تىىىىكايفوال         C.Fimbriaفهىىىىاجم جىىىىايوك فيمبريىىىىا )

(Q.Scaevolaى أبر ) ع الرجال فى الدولة وأكثرهم وقارا ي وكا  الشةب جميةه يحبىه

ويقدر  ويبج هك وسندما أدرك أ  كوينتوك تكايفوال ربما يبقى س ىى قيىد الحيىاتي أقىام 

دسوى باط ة ضد  فى المحكمةك وسندما تنئل فى المحكمة سى  تىبب اتهامىه لشىا  

 نجر ك ه بجتد فكيحبه ويمدحه جميع الشةبي أجاب بجنو : ألنه لم يت ق الا

كواحىد مى  أسضىاء  (44)فى هذا االتتطراد تتضح مالمىح شاصىية شيشىرو  

( فىىى أول قضىىية جنائيىىة لىىهي ولىىيك لىىه أى تىىجل تياتىىى Equitesطبقىىة الفرتىىا  )

تابقي وحري  كل الحر  س ى أال يبدى أى إشارت تنم س  الغىرور أو التكبىر أمىام 

ة مج ك التناتو ليؤكد ل قضات أنه ينتمى هيئة المحكمة الموقرت وجميع قضاتها م  طبق

(ي C. Marius( مثىىل القنصىىل جىىايوك مىىاريوك )Arpinumإلىىى مدينىىة أربينىىوم )

( فىىى الحىىرب Popularesولكنىىه بىىالرغم مىى  ذلىىك غيىىر متةىىاطف مىىع الشىىةبيي    )

 األه ية الدائرتك  

( بىي  هجىوم المىدسى أروكيىىوك Antithesisكىذلك يقىدم شيشىرو  مقاب ىة ) 

(sEruciuس ى المتهم روتكيوك وبي  هجوم فيمبريىا س ىى تىكايفوال ) (45) ي فىاألول

يشتكى أل  المتهم روتىكيوك أف ىت مى  قبضىة يديىه ولىم يتتتى م لالغتيىالي والثىانى 

يشتكى أل  تكايفوال لم يت ق الانجر ك ه فى صدر  ولم يتتت م لالغتيالك سالوت س ىى 

وكابيتو م  عاوية الجنىو  والتهىور  ذلك تتشابه شاصية فيمبريا مع كل م  ماجنوكي

(Audacia )(46)ك 

 (:Tractatioثالثاً: المعالجة )

أ  البىىراهي  التىىى يقىىدمها الاطيىىب أو المحىىامى لكىىى يقنىىع  (47)يىىرى أرتىىطو

متتمةيه بمصداقية ما يقىول يجىب أ  تةتمىد فىى المقىام األول س ىى القيىاك المنطقىى 

ية الاطيىب بمةنىى طبةىه وصىفاته الىذى يقدمىه ل قضىاتك كىذلك يهىتم أرتىطو بشاصى 
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الت وكيةك ويقول إ  الاطيب يجب أ  يةتمىد فىى تقىديم البرهىا  س ىى مىا يقىولي وإ  

الاطبة يجب أ  تحتوى س ىى ثالثىة أنىوان مى  البىراهي  تىأتى شاصىية المىتك م فىى 

 مقدمتهاك

( أو مناقشىىىىىىة موضىىىىىىون القضىىىىىىية Tractatioتحتىىىىىىوى المةالجىىىىىىة ) 

Argumentatioوهىىى تقتىىيم ا )( لىىدفانPartitio Defensionis ى س ىىى ثالثىىة )

 – 35أجعاء: تفنيد االتهامي تقديم األدلة والبراهي   ثم الهجوم س ى الاصىم )الفقىرات 

 ( س ى النحو التالى:142

 

 (:Refutatio Accusationisتفنيد االتهام ) -1

هىا ( المعاسم واألتك واألتانيد التى أقام س ي82 – 35يفند شيشرو  )الفقرات 

( ادسىىىىاء  المتمثىىىىل فىىىىى جريمىىىىة قتىىىىل األب Eruciusالمىىىىدسى أروكيىىىىوك )

(Parricidum ي حيث يذكر شيشرو  أ  المتهم لم يفكىر أو ياطىط لقتىل والىد ي ولىم)

تك  لديه النية أو الباسث أو الىدافع الرتكىاب جريمىة القتىل الةمىدك ف قىد كانىت تربطىه 

أبدا  فىى أ  يحرمىه مى  الميىراثي وأ   بوالد  سالقات طيبةك إذ إ  والد المتهم لم يفكر

ك وإنىه مى  (48) المدسى أروكيوك ال يتتطيع إثبات التهمة المنتوبة إلى المدسى س يىه

الضرورى أوال  أ  يثبت أروكيوك أ  المدسى س يه كا  شاصا  ذا طابع شىرير لكىى 

حا ي يؤكد ارتكاب المدسى س يه لهذ  الجريمة الشنةاء النكراءي ولك  الةكك كا  صىحي

فإ  المدسى س يىه كىا  يتمتىع بشاصىية مهيبىة ومحترمىةك باإلضىافة إلىى ذلىكي كىا  

ل مدسى س يه الحق فى االنتفان ببةض معارن والد ك كذلك يذكر شيشىرو  أ  جريمىة 

قتل األب تةتبر جريمة شنيةة وفظيةة وتةوعها األدلة المادية الواضحة والقوية إلدانة 

لم يم ك الوتي ة الكافية الرتكاب مثىل هىذ  الجريمىة شا  ما بهاي وأ  المدسى س يه 

 تواء بنفته أو حتى بتك يف سبيد أو أفراد لكى يرتكبوهاك

لم يفنىد شيشىرو  ادسىاء أروكيىوك بىأ  المىتهمي ابى  القتيىل كىا  ريفيىا ي فظىا ي 

ي بىىل بىىالةككي نالحىىظ أنىىه يمىىدح شاصىىية المىىتهم الريفيىىة ويشىىرح هىىذا (49) إنطوائيىىا  

اقض بي  شاصية األب االجتمىاسىي واالبى  االنطىوائى المنةىعل سنىدما الت وك والتن

( األتك والفضائل التى جة ت م  روما أمة سظيمةي ويةقىد 52 – 50ذكر )الفقرات 

التىىى يتميىىع بهىىا أهىىل الريىىف مثىىل الحىىر  واالهتمىىام  (50) مقارنىىة بىىي  الفضىىائل

(Diligentia( واالقتصىىاد )Parsimoniaي وبىىي  الرذائىىل التىىى)  اشىىتهر بهىىا أهىىل
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(ك ويىرى Audacia( والتهىور )Libidoالمدينة مثل التىةى وراء الشىهوات وال ىذت )

شيشىىىرو  أ  روتىىىكيوك يمثىىىل الفضىىىائلي ويمثىىىل كىىىل مىىى  مىىىاجنوكي وكىىىابيتوي 

واريتىىوجونوك الرذائىىلك كىىذلك نالحىىظ أ  الفضىىائل تةبىىر سىى  المفهىىوم الف تىىفى 

 وم الف تفى ل مذهب اإلبيقورىكل مذهب الرواقىي وأ  الرذائل تشير إلى المفه

يةترض شيشرو  س ى الىرأى القائىل أ  إبةىاد األب وإقصىائه البنىه بةيىدا  فىى 

ي ويؤكىد أ  موافقىة األب (51)الريف يةتبر تفكيرا  م  جانبه لحرما  ابنه م  الميىراث 

وحبه البنه بدت واضحة سندما جة ه متئوال  س  إدارت جميع إقطاسياتهك هىذا بىالرغم 

دساء بةض الباحثي  الذي  يقولو  إ  هذا ال يمثل شيئا  أل  إدارت الممت كىات كىا  م  إ

 (Kinseyك سالوت س ىى ذلىك يفتىرض كينىعى )(52)ينةهد بها فى ت ك الفترت إلى الةبيد 

جانبي  مات في  فى شاصية وحيات تيكتتوك روتكيوكي االب  المىتهم: أولهمىا   (53)

لىديو  ولىم يتىتطع التىداد وحىاول أ  ينقىذ نفتىه أنه عرن الشوفا  وتراكمىت س يىه ا

بالترقةك ثانيهما  أنه انةعل س  المجتمع وساش حيات انطوائية وانةعاليةكنتيجىة لىذلكي 

أظهر األب كراهيته البنه وهدد  بالحرما  م  الميراث ولك  لثتف لم يفتر كينىعى 

(Kinsey  أتباب انةعال االب ي ولم يقدم لنا حتى تببا  مقنةا ) لتهديد األب البنهك كذلك

لم يتتطع االدساء ربط المتهم بمترح الجريمة أل  المتهم كا  انطوائيىا  ومنةىعال  فىى 

الريفي ولىم يحىظ بأصىدقاء أو مةىارف فىى المدينىة يمكى  أ  يتىاسدو  فىى ارتكىاب 

 ك(54)الجريمة 

استمىىد شيشىىرو  س ىىى سامىىل متىىاسد لتوضىىيح الىىدافع وراء اغتيىىال والىىد  

سندما اتتةا  بالشاصية التياتية الشةبية المحبوبةي المتمث ىة فىى القاضىى  (55)موك ه

الذى استاد أ   (56)( L. Cassius Longinusالشهير لوكيوك كاتيوك لونجينوك )

يطرح مبدأ  القانونى فى جرائم القتل فىى صىيغة التىؤال اآلتىى: فلمصى حة مىّو ؟ف أو 

د إليىه شيشىرو  سنىدما تةقىب األثىر ي حيىث اتىتن(57) (?cui bonoفّم  المتىتفيد؟ف )

( يتتحوذ س ى ثالث إقطاسيات م  ممت كىات Capitoالذى قاد  إلى حقيقة أ  كابيتو )

 القتيل وأ  اريتوجونوك يمت ك اإلقطاسيات الةشر الباقيةك

تؤكد المرافةات القضىائية الرومانيىة التىى وصى ت إلينىا أ  الىدفان الجيىد فىى  

حيىث نالحىظ أ  شيشىرو  أتىك  (58) د س ىى إثىارت الشىكقضايا القتل واالغتيال يةتم

دفاسه بإثارت الشك حول اآلاري  اتتنادا  إلىى األتى وب المفىاجئ إلدراج اتىم القتيىلي 

فى قوائم مصادرت وبيع ممت كات المحكىوم  (59)والد المتهم بةد الميةاد القانونى المحدد 

وائم التىى أصىدرها الىديكتاتور س يهم باإلسدام فى معاد س نى لصالح الدولىة ى ت ىك القى 
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 ك(60)تال ل تا   م  اصومه وأسدائه التياتيي  

 اتهام الخصمين: كابيتو وماجنوس:   -2

ينتقل شيشرو  م  مرح ة تفنيىد التهمىة إلىى الهجىوم المباشىر س ىى الاصىوم  

ى روتىكيوك كىابيتو )122 -83)الفقرات  ي (Capito(ي وفيها يحاول إلصاق التهمىة بى

( سندما يتىتةرض أوال  تىيرت حيىات وشاصىية كىل Magnusجنوك )وروتكيوك ما

منهماي ويشرح بةد ذلىك مىاذا تىم؟ ومىاذا حىدث؟ بةىد اغتيىال روتىكيوك أمرينىوكك 

ويبي  أ  ماجنوك كانت لديه دوافع وفر  سديدت الغتيال والىد المىتهمك سىالوت س ىى 

 تيالكذلك كا  ت وك كل م  كابيتو وماجنوك مثيرا  ل شك بةد حادثة االغ

أ  شيشرو  لم يقدم دلىيال  م موتىا  ومقنةىا  س ىى أ   (61)( Dyckيالحظ دايك )

دانا  بجريمة محاولة قتل المتهم تيكتتوك روتكيوك ولىم يىربط  ماجنوك وكابيتو من

أى شىىا  مىى  األشىىاا  الثالثىىة بىىأى جريمىىة قتىىل أاىىرى سىىدا جريمىىة اغتيىىال 

 ك(62)مة بى كابيتو روتكيوك أمرينوك بالرغم م  محاولته إلصاق الته

م  المالحظ أ  شيشرو  حاول أ  ي قى بالشكوك حول شاصية كىابيتو سنىدما 

( الذى جاء إلى أميريىا بتىرسة سظيمىة جىدا  وفىى Glauciaربط بينه وبي  جالوكيا )

(ك وسنىدما 19تاسات ق ي ة فى نفك ت ك ال ي ة التى وقةت فيها حادثة االغتيال )الفقرت 

ريىا أتىرن فىى الحىال إلىى كىابيتو ليب غىه أوال  بأابىار اغتيىال وصل جالوكيىا إلىى أمي

(ك وهذا يةنى أ  الحادثة وقةت فى رومىا فىى المتىاءي وكانىت 96روتكيوك )الفقرت 

 (ك97أابار االغتيال مة ومة فى أميريا قبل الفجر )الفقرت 

كذلك أثار شيشرو  الشكوك حول دور كابيتو فى بةثة الرجال الةشرت المك فىي  

(ي Volaterraeمج ك ب دية أميريا بالذهاب إلى تال فى مةتكر  فى فىوالتيراى )م  

وإقناسه بتالمة موقف القتيل التياتىي وحذف اتمه م  قائمة المصىادراتك إذ هىاجم 

( ألنىه سرقىل البةثىة مى  117شيشرو  كابيتو واتهمه بايانىة الثقىة واألمانىة )الفقىرت 

( 110عائف ووسد مى  اريتىوجونوك )الفقىرت مقاب ة تالي ورجةوا إلى ب دتهم بأمل 

 باتتبةاد اتم القتيل م  قائمة المصادراتك

 مهاجمة خريسوجونوس: -3

 (ك142 – 123كذلك يهاجم شيشرو  اريتوجونوك مباشرت )الفقرات 

وجهة النظىر القائ ىة أ  اريتىوجونوك اشىترى  (63)( Kinseyيتبنى كينعى )
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روتىكيوكي وفيمىا بةىد أسطىى بةضىها إلىى  ثالث سشرت إقطاسية م  ممت كات القتيل

ى ال يثبت أنه أضاف اتمه إلى قائمة المصىادرات أو إلىى قائمىة الممت كىات  (64) كابيتو

المةروضة ل بيع فى المعاد الة نى ألنه تبق وأ  اشىترى قبىل ذلىك ممت كىات سىائالت 

ربمىا ولك  سم يىة الشىراء هىذ   (65) سديدت أارى كانت مدرجة فى قوائم المصادرات

توضح أ  اريتوجونوك قام بها بمفرد ي وأ  موضون االتفاق والشراكة التىى أس ى  

 ربما تكونت فيما بةدك (66) سنها شيشرو 

( الن  الالتينىى 132( فى )نهاية الفقرت lacunaجدير بالذكر أنه توجد فجوت )
 ي وفيها يحاول شيشىرو  إثبىات أ  اريتىوجونوك هىو المؤلىف الحقيقىى لالتهىام(67)

الذى تقدم به المدسى أروكيوك ضد تيكتتوك روتىكيوكي ويصىف شيشىرو  حيىات 

اريتوجونوك بأنها حيات ماجنة ومترفةي ويةطى تحذيرا  ل قضىات بالةواقىب الوايمىة 

والاطيىىرت التىىى تىىتج بها استىىداءات مثىىل هىىؤالء النىىاك س ىىى حيىىات األرتىىتقراطيي  

مىا يبىي  شيشىرو  كىذلك أ  لهىا وردسهىاك ك األبرياءي وأنه يجب س يهم وضىع حىد

المىىتهم روتىىكيوك يط ىىب فقىىط مىى  اريتىىوجونوك أ  يبىىرىء تىىاحته مىى  التهمىىة 

(ي وأنىه تىوف Parricidumالمنتوبة إليىه ظ مىا  وسىدوانا  وهىى جريمىة قتىل األب )

يتناعل له بمحض إرادته س  جميع ممت كاتهي كما أ  توف يرضىى ويقنىع باتىتحواذ  

 س يهاك

ًً الخاتمة ) ً  (:Peroratioرابعا

بالنتبة لنهاية الاطبة أو المرافةة ى إ  الااتمة واحدت فى  (68)يقول أرتطو

 جميع أنوان الاطب المات فة وهى ذات أربةة أهداف:

 حمل المتتمع س ى تصديق ما ينقال له واالتتافاف بالاصمك -1

 التةظيم م  شأ  األمور أو التق يل م  أهميتهاك -2

 إثارت ساطفة المتتمعك -3

 تمع بما قاله الاطيب فى الاطبةكتذكير المت -4

يقدم شيشرو  دائما  ااتمة طوي ة فى مرافةاته أمىام المحىاكمي وفىى اطبىه 

التياتىىية فىىى مج ىىك التىىناتو بحيىىث تتفىىق مىىع متط بىىات الممارتىىة القضىىائية 

الرومانيىىةي وبىىذلك تات ىىف اىىواتيم أو نهايىىات مرافةاتىىه واطبىىه سىى  النهايىىات 

طباء األتيكيي  الذي  اتاىذهم مىثال  وقىدوت لىهك المقتصرت فى مرافةات واطب الا
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وبناء س ى ذلك االاتالف يمك  القول إ  شكل المرافةة أمام المحىاكم كىا  يتفىق 

 مع شكل الاطبة التياتية التى كانت تن قى فى مج ك التناتوك

(ي 154 – 143يثير شيشرو  ساطفة متتمةيه فىى ااتمىة المرافةىة )الفقىرات 

أ  قالىه فىى اطبتىه ك هىاي ويةىرض س ىيهم تىبيل الاىال  مى  ويذكَّرهم بما تىبق و

األفةال المشينة التى يمارتها أشىاا  أمثىال اريتىوجونوكي وروتىكيوك كىابيتوي 

ي والتىىى تهىىدد النظىىام الجمهىىورى فىىى رومىىاي ثىىم يتوتىىل (69)وروتىىكيوك مىىاجنوك 

تىبق شيشرو  إلى القضات بأال يتمحوا لى اريتوجونوك بأ  يت ب حيات الرجل الذى 

 ك(70)أ  جرد  م  ثروته وجميع ممت كاته 

مما تبق وبةد تح يل دقيق ل بناء الدرامى فى مرافةة شيشرو  الجنائيىة األولىى 

ففى الدفان س  تيكتتوك روتىكيوك أمرينىوكف يتضىح لنىا أ  بنىاء المرافةىة جىاء 

كال  وكأنه تطبيق سم ى لنظرية أرتطو بالنتبة لتركيب وبناء المرافةة  ويتفق مةها شى 

ومضمونا  ولىم يحىد سنهىا قيىد أنم ىة  حيىث وظىف شيشىرو  جميىع أركانهىا لتحقيىق 

أهدافه  وكتب قضيته بإتقا  المحامى ومقدرت الاطيبك كذلك أكد البحىث اآلراء التىى 

المتة قة بالمضىمو  القىانونى ى القائ ىة إ  شيشىرو  حصىل ( 71)يتبناها بةض الباحثي  

ندت إلىىى االحتمىىالي ولىىم تتىىتند إلىىى الحقىىائق س ىىى البىىراءت فىىى قضىىية جنائيىىة اتىىت

والمادياتي وإنها كذلك استمدت س ى تأثير النبالء الىذي  حضىروا إلىى قاسىة المحكمىة 

الىذي  يةرفىو  القتيىل أثنىاء  (72)ليج توا بجوار الدفان لممارتة الضغط س ى القضىات 

 ء والوفاء لىذكرا فترات إقامته فى روماي وكانوا متتةدي  لمتاسدت ابنه بدافع م  الوال

 ك(73)

إذ يرى هؤالء الباحثو  أ  شيشرو  لم يك  يم ىك الشىهود أو األدلىة المرتبطىة 

بوقائع القضية التى تىردهاي وأنىه اتىتند )فقىط( فىى مرافةتىه إلىى بةىض االحتمىاالت 

 والتاميناتي ومنها س ى تبيل المثال ال الحصر:

 مرينوككسدم مةرفة تال بموضون مصادرت ممت كات روتكيوك أ •

التقرير الاا  باغتيال روتكيوك الذى وصل إلى مةتكر تىال فىى فىوالتيراى  •

 (ك105ي  20بةد مرور أربةة أيام س ى حادثة االغتيال )الفقرات      

( م  روما إلى أميريا فى نفك لي ىة Glauciaعم  الرح ة التى قام بها جالوكيا ) •

 (ك97الحادثة )الفقرت 
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 (ك98جالوكيا فى رح ته )الفقرت نون الةربة التى اتتق ها  •

 96( أوال  سندما وصىل إلىى أميريىا )الفقىرات Capitoعيارت جالوكيا لى كابيتو ) •

 (ك97 –

قرار مج ك مدينىة أميريىا بإرتىال وفىد إلىى الىديكتاتور تىال لتبرئىة ذمىة القتيىل  •

 (ك25)الفقرت 

التيراى سرق ة كابيتو ل وفد المرتل م  أميريا لمقاب ىة تىال فىى مةتىكر  فىى فىو •

 (ك110)الفقرت 

شراء اريتوجونوك ممت كات القتيل وإدراج اتىمه فىى قائمىة المصىادرات بةىد  •

 إلغاء الةمل بقانو  المصادراتك
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نائية األولى ف فى فى بناء مرافةة شيشرو  الج concinnitas)يبي  التناتق )

( بالنتبة Aristotelesالدفان س  روتكيىىوك أمرينىوكف طبقا  لنظرية أرتطو )

 ( كdispositio orationisب وبناء الاطبة أو المرافةة )  لتركي

                             -( على النحو التالى :parallelismيتحقق التوافق بين الفقرات بالتوازى )

 لمقدمة ا       -1 
         ( exordium) 

 استطراد           

المفردات     
 المزدوجات

   12ــ         1   
     14ىى      13 

سرد وقائع القضية     -2
(narration)accusationis 

 34ىى      15 
   

 (tractatioالمعالجة  )  -3
 

  142ىى     35 
   

     154  ـ ـ     143  ( peroratioالخاتمة)  -4

                       
                                 

 
                                                                              

 
 
 
 
 

  
 ) مفردات ( 149=  207 – 356بالطرح 
 ) مفردات ( 563=  207+  356بالجمع 

 ( ، كما تنتهى    563،   149الطولى بالمفردات )   تنتهى الفقرات بالتناسق الكمى 
(ك وبذلك يتحقىىىق 563كذلىىىك الفقىىىىرات بالتناتق الكمى الةرضى بالمفردات )

 الةام و الك ى بي  فقرات المرافةة ك  وافقالت

 تناتق كمى سرضى 

 

 

 تناسق كمى طوىل   

563  
 )مفردات(

 مفردات       : مزدوجات
 

207             :356 

 المفردات 
        =13             =27 

 
           =49 

 

 
  =177 

 

 
   =297 

 
 
 

فقرت تبدأ   12

(  1بالمفردات  )
   وتنتهى بالمعدوجات 

(12) 

 

 

فقرت تبدأ   11
(  143بالمفردات  )

 وتنتهى بالمعدوجات 

(154) 
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