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Abstract 

This article is based on a problem about the extent to which the literary text can be 

approached with some concepts of an argumentative dimension ; Given that the literary text 

has been classified by many researchers as more enjoyable than convincing. One of these 

concepts in which we seek to approach the literary text is the concept of Ethos. To illustrate 

this, we have chosen a literary text to apply the concept of Ethos to it, and here we mean the 

novel "Black soldier" by Youssef Idris. To clarify this fact, we have tried to trace the concept 

of Ethos in the field of rhetoric, then in the field of discourse analysis and then in the field of 

sociology. After that we moved on to the applied approach of this concept to the literary text 

through the novel 'Black soldier'.  
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 اإليتوس في الخطاب األدبي

 رواية "العسكري األسود" ليوسف إدريس أنموذجا

 

 ايوب حبيبي
 المغرب ،فاس جامعة سيدي محمد بن عبد هللا،

 الملخص

ينطلق هذا المقال من إشكالية تتمحور حول مدى إمكانية مقاربة النص األدبي ببعض المفاهيم ذات البعد الحجاجي؛ نظرا 

لكون النص األدبي قد ُصنِّّف عند كثير من الباحثين بأنه يتسم باإلمتاع أكثر من اتّسامه باإلقناع. ومن بين هذه المفاهيم التي 

بي بها، مفهوم "اإليتوس". لتوضيح هذا المعطى، فقد اخترنا نصا أدبيا لتطبيق مفهوم اإليتوس نسعى إلى مقاربة النص األد

عليه، ونقصد هنا، العمل الروائي الموسوم بـ "العسكري األسود" ليوسف إدريس. لذلك، فقد حاولنا تتبع مفهوم اإليتوس في 

وبعد ذلك انتقلنا إلى المقاربة التطبيقية لهذا المفهوم على حقل البالغة ثم في حقل تحليل الخطاب ثم في حقل السوسيولوجيا. 

  .النص األدبي من خالل رواية "العسكري األسود

 .اإليتوس، البعد الحجاجي، الخطاب، الرواية، األدب، يوسف إدريس: الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة:

ي؛ نظرا ينطلق هذا المقال من إشكالية تتمحور حول مدى إمكانية مقاربة النص األدبي ببعض المفاهيم ذات البعد الحجاج

يتسم باإلمتاع أكثر من اتّسامه باإلقناع. ومن بين هذه المفاهيم التي  قد ُصنِّّف عند كثير من الباحثين بأنهلكون النص األدبي 

نسعى إلى مقاربة النص األدبي بها، مفهوم "اإليتوس". فما المقصود باإليتوس؟ وإلى أّي حدّ يمكن تطبيق هذا المفهوم على 

 ئي؟النص األدبي الروا

لقد صار للدراسات التي تعنى بالحجاج في عصرنا الراهن بالغ األهمية؛ وال شك أن هذا االهتمام هو وليد ما يتيحه 

الحجاج من المفاهيم التي تسعف في تحليل الخطاب، سواء أتعلق األمر بنموذج البالغة الجديدة أو نموذج الحجاج داخل اللسان 

أن هذا النموذج األخير قد حظي بالقبول كثيرا من لدن الباحثين المهتمين بتحليل الخطاب أو نموذج الحجاج داخل الخطاب. إال 

 عموما، والمهتمين بالحجاج على الخصوص؛ نظرا لما راكمه من المفاهيم اإلجرائية التي تعين في مقاربة شتى الخطابات. 

المقام أعمال كل من باتريك شارودو وروث  وإذا ما تتبعنا إسهامات المختصين بمجال الحجاج، ونخّص بالذكر في هذا

أموسي ودومينيك مانغينو، إذا ما تتبعنا ذلك سنجد أن هؤالء الباحثين قد ربطوا بين الحجاج والخطابات األدبية، ليخلصوا إلى 

 أن أي خطاب ال ينفك على البعد الحجاجي.  

عليه، ونقصد هنا، العمل الروائي الموسوم لتوضيح هذا المعطى، فقد اخترنا نصا أدبيا لتطبيق مفهوم اإليتوس 

ليوسف إدريس؛ لذلك فقد حاولنا تتبع مفهوم اإليتوس في حقل البالغة ثم في حقل تحليل الخطاب ثم في  "العسكري األسود"بـ

كري األسود". حقل السوسيولوجيا. وبعد ذلك انتقلنا إلى المقاربة التطبيقية لهذا المفهوم على النص األدبي من خالل رواية "العس

 وقد استوى هذا المقال على النحو اآلتي:

 .مفهوم اإليتوس 

 ."اإليتوس في رواية "العسكري األسود 

 

 أوال: مفهوم اإليتوس:

 اإليتوس عند أرسطو: -1

ألف أرسطو كتابه "فن الخطابة" محاوال من خالله وضع ضوابط للكالم أثناء االستعمال، مقّسما إيّاه إلى ثالث 

 :مقاالت )أرسطو(

  :خّصصها لعرض العالقة بين الخطابة والجدل، وحدّ الخطابة، وذكر أنواعها وبسط مراميها.المقالة األولى 

  :خّصصها لعرض أنواع الخطابة الثالثة.المقالة الثانية 

  :خّصصها للحديث عن األسلوب واألجزاء التي تتألف منها الخطبة.المقالة الثالثة 

 وقد حدّ أرسطو الخطابة بكونها مجموع الطرق التي توصل إلى اإلقناع، وقسم هذه الطرق إلى قسمين: 
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ويريد بها الحجج الموجودة سلفا، وهي عنده خمسة: القوانين والشهود والعقود والعذاب واأليمان. التصديقات الجاهزة:  - أ

ارة كبيرة في طريقة توظيفها؛ إذ إنها تنطوي على مكامن وهذه الحجج ال تتطلّب من مستعملها إعمال العقل، بل تتطلب مه

 حجاجية قوية تستوجب من الخطيب استخراجها وتوجيهها حسب ما يقتضيه موضوع خطبته.

 ويريد بها الحجج التي يصنعها الخطيب في ارتباط بموضوع الخطبة، وهي:التصديقات الصناعية:  - ب

فالخطيب حسب أرسطو حجة، يقنع بأخالقه، وقد اشترط فيه أرسطو أن يكون: فطنا، فضيال، متلطفا الخطيب:  -

 (.104، صفحة 1987للسامعين )هالل، 

إذ يعتبر ذلك الكائن اإلنساني الواقعي الذي يتوجه إليه المتكلم بالخطاب في زمان ومكان محددين، فهو الجمهور:   -

 طفه من تأثير خطاب الخطيب.حجة نظرا لما يترتب في نفسه وعوا

 وهو ذلك البناء االستداللي المشحون حجاجيا بالحجج التي تؤدي إلى اإلقناع بفحوى الخطاب.الخطاب:   -

أكثر من بقية الحجج  " وأنه حجةوالمالحظ من خالل كتاب فن الخطابة أن أرسطو قد اهتّم بعنصر "الخطيب

ى بثالث خصال كي يحدث اإلقناع، ألنه بصرف النظر عن األخرى، يقول أرسطو: "وال بد للخطيب أن يتحل

البراهين، فإن األمور التي تؤدي إلى االعتقاد ثالثة هي: اللّب والفضيلة والبر؛ ألن الخطباء إنما يخطئون بينما 

نت يقولون، وفي النصيحة التي يسندونها إذا فقدوا الخصال الثالث كلها أو واحدة منها، فإنهم إذا فقدوا اللب كا

ظنونهم فاسدة وآراؤهم صحيحة فإن شرارهم تحملهم على أن ال يقولوا ما ال يعتقدون، أو إذا كانوا ذوي لّب وخير 

 (.28فإنهم يعوزهم الخير" )أرسطو، صفحة 

إّن المتأمل لهذا النص، يتبيّن له أن المعلم األول يركز على ثالث صفات في الخطيب، وهي الفضيلة؛ ويريد بها 

الخطيب باألفعال الحسنة الخيّرة. ثم اللب؛ ويريد به العقل الذي يحتكم إليه لتمييز ما هو صحيح مما  ضرورة تحلي

 هو باطل من اآلراء. ثم البر؛ ويريد به الصالح والنافع من األفعال واألعمال.

دما تكون نخلص مما سبق، إلى أن أرسطو ال يعتدّ بالصورة الخارجية للخطيب، فهذه الصورة تكتسب قيمتها عن

 .ماثلة داخل الخطاب، إذ تبنى مع بناء الخطيب لنص خطبته

 اإليتوس في البالغة الجديدة: -2

استعادت البالغة بعدها الحجاجي في منتصف القرن العشرين مع شايم بيرلمان وألبيرت تيتيكا، بعدما أن عاشت 

قيمي؛ أي: المبادئ العامة التي تؤسس الخلفية زمنا من التراجع. كان اهتمام بيرلمان الواسع في حقل المنطق الصوري وال

 (.83، صفحة 2013األخالقية للمجتمعات )عادل، 

م، "المعجم الحقيقي المجمل لكل أشكال الحجج 1985ويعتبر "مصنف في الحجاج، البالغة الجديدة"، الصادر سنة 

مفهوم اإليتوس أثناء حديثه عن التفاعل  (. وقد بسط بيرلمان القول في هذا المؤلف عنVignaux, 1999, p. 7وتأثيرها" )

بين الخطيب والخطاب. وهو عنده ال يختلف عن مفهوم اإليتوس عند أرسطو، فقد ركز كذلك على اإليتوس الخطابي، أي: 

(. وعلى الرغم من اإلضافات 106، صفحة 2017"صورة الخطيب التي يكونها السامع من داخل الخطاب نفسه" )مشبال، 

أضافها البالغيون الجدد إلى البالغة، فإن إضافاتهم في مجال اإليتوس تبقى محدودة جدا، يقول الباحث كمال الجديدة التي 

الزماني: "إذا كان البالغيون الجدد كأوليفير وبول وبيرلمان وغيرهما قد أوردوا إفادات جيدة في األبحاث البالغية الحديثة، 

فتقدتهما لمدة طويلة نتيجة حصرها في صور األسلوب؛ فإن ما قدموه في ميدان وأعادوا إلى البالغة ألقها ووهجها اللذين ا

 (.30، صفحة 2019اإليتوس كان محتشما في هذه األبحاث" )الزماني، 

 اإليتوس في التحليل الحجاجي وتحليل الخطاب: -3

نتمي إلى نموذج (، وال غرابة في ذلك، فهو يDucrot, 1984قدم أزوالد ديكرو عمال رصينا في مجال اإليتوس )

"الحجاج داخل اللسان". يقوم توجه هذا النموذج على أن "اللسان البشري بمجمله ذو وظيفية حجاجية في األساس" 

(، فتحليل الخطاب عنده ال يجب أن يُختصر في "األقوال والجمل؛ وإنما يجب أن يشمل 99، صفحة 1992)العزاوي، 

صادية وغيرها؛ ويخرج بذلك من مجال القول الضيق إلى فضاء الخطاب النصوص األدبية والدينية والسياسية واالقت

(. والحديث عن الحجاج والحوار ال 98، صفحة 1992الرحب، فمجال الحجاج إنما هو الحوار والخطاب" )العزاوي، 

عامة، هذا  يقتصر فقط على المحاور أو الخطيب، بل يتجاوز ذلك إلى الحديث عن المحاَور والمخاَطب، أو المتلقي بصفة

المتلقي يسعى الخطيب قدر اإلمكان إلى إثارته واستمالة عواطفه، عن طريق تلك الصورة اإليجابية التي يمنحها عن نفسه. 

، 2019والتي تتعلق "بالمتكلم المتلفظ؛ أي: بالمتكلم بوصفه متكلما ومصدرا للتلفظ وليس بالمتلكم الحقيقي" )الزماني، 

وعليه، فإن اإليتوس عند ديكرو "أحد مكونات الخطاب يتشكل فيه وبه، وليس شيئا خارجا (، كما في الواقع. 32صفحة 

(. فبعدما أن ذكر ديكرو بنظرية أرسطو "أدمجه في نظريته تعدد األصوات التلفظية، 32، صفحة 2019عنه" )الزماني، 

التجريبية الموجودة خارج الكالم، فهو  فالمهم بالنسبة إليه هو عدم الخلط بين الهيئات الموجودة في الخطاب مع الذوات

 (.4، صفحة 2019يتحدث عن الكائن التجريبي، للمتلكم والمتلفظ، منتقدا بذلك أحادية المتكلم" )بوربيا، 

واضح إذن، أن تصور ديكرو يركز على المقاصد الحجاجية لإليتوس، فالخطيب في هذا التصور ملزم ببناء صورة 

 الجتذاب المخاَطبين، قصد التصديق بما يعرض عليها من األطروحات.  منّمقة وجذّابة، تكون سبيال
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على العكس من التصور البالغي لإليتوس، فإن الباحثين في ميدان تحليل الخطاب، ال يهتمون بالجوانب التداولية 

ب إيكز، فإن أول لإليتوس، وإنما يهتمون بتحليل صورة الذات على أساس أنها من العناصر المهمة البانية للخطاب. وحس

فلوال أعماله في هذا الباب، لما كان لمفهوم اإليتوس "مانغينو "، من أدخل مفهوم اإليتوس إلى ميدان تحليل الخطاب هو 

(. بل إن "نظرية 32، صفحة 2019حضور بشكل عملي في البحوث التي تهتم باللسانيات والتداوليات والحجاج )الزماني، 

ا على مفهوم اإليتوس وأولته أهمية قصوى، ونخص بالذكر في هذا السياق أعمال األكاديمي الحجاج المعاصرة ركزت كثير

دومنيك مانغينو، الذي قدم في دراساته تصورا جديدا لمفهوم اإليتوس سيخلق به تغييرا جذريا في تعامل الدارسين والباحثين 

(.  ومفهومه لإليتوس 69، صفحة 2021ل" )حبيبي، في مجال تحليل الخطاب بشكل مباين لما كان عليه هذا المفهوم من قب

"هو صورة للذات تتشكل من اللفظي وغير اللفظي، مما يقدمه الخطيب من حجج وأدلة تغني خطابه وتعزز صورة ذاته، 

(. ولكن ليس 33، صفحة 2019ومما يصاحب هذا التقديم من عناصر تدعم هذه الحجج وتقوي هذه الصورة" )الزماني، 

، فمن يريد الظهور بإيتوس البساطة والشرف "ال يقول أنّه بسيط وشريف، بل يبين ذلك من خالل طريقته في بشكل مباشر

 (.4، صفحة 2019التعبير" )بوربيا، 

 وقد قسم مانغونو اإليتوس إلى عدة أقسام، وهي:

محيطه  أو إيتوس ما قبل الخطاب، وهو اإليتوس الذي يرسمه المتلقي عن الخطيب من اإليتوس القبلي: - أ

االجتماعي؛ أي: "الصورة التي يحملها الجمهور عن المتلفظ انطالقا من مكانته االجتماعية وتموقعه اإلديولوجي وجنس 

(، ويدخل في تكوين هذا اإليتوس "الفضاء االجتماعي، ووظائفه المؤسسية، ووضعه 275، صفحة 2021خطابه" )قادا، 

(.   يقول الباحث 20، صفحة Ali Alsafar ،2014والصورة النمطية" )االعتباري، وسلطته، وأيضا التمثيل الجماعي 

كمال الزماني في هذا اإلطار: " إن لإليتوس القبلي أهمية ال يمكن إنكارها؛ فمعرفة المتلقين لخصائص المتكلم ووظائفه 

 (.38، صفحة 2019االجتماعية، لها دور مهم في التأثير" )الزماني، 

وهو اإليتوس الذي يتكون داخل الخطاب، زمن القول، ويرتبط بصورة القائل وليس بصورة اإليتوس الخطابي:  - ب

كل " تلفظ يفيد ضمنيا تقديما لصورة الذات، ولهذا فإن الخطيب،  (، ثم إن275، صفحة 2021المتكلم الحقيقي )قادا، 

بهذا يكون مفهوم اإليتوس عند (. و40، صفحة 2019وبمجرد شروعه في الكالم، يمنح انطباعا عن ذاته" )الزماني، 

 مفهوم اإليتوس عند أرسطو. يلتقي معمانغونو 

وهو تلك الصورة التي يسعى الخطيب لبنائها أو "الصورة التي ينشدها القائل" )قادا،  اإليتوس المستدف: - ت

 (.275، صفحة 2021

ها المتقبل، ال تتطابق وهو الصورة التي تتشكل لدى المخاطبين أو "الصورة التي يستخلص اإليتوس المنتج: - ث

 (.275، صفحة 2021بالضرورة مع الصورة األولى" )قادا، 

 Aliإن اإليتوس من منظور مانغونو، ال يختص بما هو شفاهي فقط؛ بل تجاوز ذلك إلى النصوص المكتوبة )

Alsafar ،2014 تحمل  هاالمكتوبة إلى كون(، ويرجع دومنيك مانغونو السبب في ضرورة دراسة النصوص 17، صفحة

طابعا مؤسسيا، على عكس النصوص ذات الطابع الشفوي، فنمو النص فيها ال يخضع إلكراهات كبيرة في بنائه، في حين 

، 2019أن النصوص المكتوبة تبقى ثابتة في الحدث التواصلي وتتبع إجراءات محددة في تطور التنظيم النصي )الزماني، 

 (. 34صفحة 

ة ينطوي على "مجموعة من القرائن تساعد القارئ على أن يحصل على العون وكل نص من هذه النصوص المكتوب

يميزه مانغينو  Instance subjectiveالذي يمثل مصدر التلفظ، ويتعلق بعون ذاتي  Instance ènonciativeالتلفظي 

ي يدخل القارئ (، هذا الضامن هو الذ276، صفحة 2021" )قادا، Garant de paroleويعتبره الطرف الضامن للكالم 

"إلى عالم خلقي يتّم تفعيله انطالقا من الصور النمطية التي تعكسها الثقافة السائدة. وهو يظهر في النص من خالل طريقة 

 (.35، صفحة 2019المتلفظ في الكالم" )الزماني، 

 "طبيعة العالقة؛ وهدفه من اقتراحه هو بيان L’incorporationوقد اقترح مانغينو ما أسماه باالنخراط الجسدي

مجسدة تضطلع بدور الضامن هيأة التي ينشؤها اإليتوس بين الخطاب ومتقبله، فالخطاب يخرج متلفظه من ذات مجردة إلى 

، صفحة 2013وتشكل جهة منها يستمد الخطاب شرعيته، وإليها يستند المتقبل في إنشاء تمثل حركي للخطاب" )عبيد، 

117.)  

 وجي:اإليتوس في التصور السوسيول -4

لم يركز التصور السوسيولوجي مع رائده كوفمان
2

على مفهوم اإليتوس؛ بل تحدّث "عن فعل عرض الذات باعتباره 

تفاعالته اليومية، وليس باعتباره شيئا مرتبطا بالممارسة الحجاجية كما تصور ذلك أرسطو" )الزماني، شيئا يميز الفرد في 

، الهامش األول(، فتصوره يقوم على "أن الحياة عبارة عن مسرح وأن األفراد يؤدون في كل يوم أدوارا 45، صفحة 2019

                                                           
 م.1956بسط كوفمان تصوراته لعرض الذات في كتابه الموسوم بـ "عرض الذات في الحياة اليومية" الذي صدر له سنة  2

-Goffman Erving , The Presentation of Self in Everyday Life, University of Edinburgh Socail Sciences Research 

Centre Monograph, 2, Edinburgh 1956. 
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كل فرد يؤدي دورا معينا بحسب نوعية المتلقي الماثل أمامه" شبيهة بتلك التي يقوم بها الممثلون على خشبة المسرح، إذ إن 

ب أمام شخص معين  ثم (.45، صفحة 2019)الزماني،  إن الخطيب وفق هذا التصور، يلعب دور الممثل، فكلما كان المخاطِّ

هو نفسه عندما من وضع اعتباري معين؛ قابله بما يليق به، "فالدور الذي يؤديه الشخص أمام مديره في العمل مثال، ليس 

 (.45، صفحة 2019يكون أمام صديقه أو أبيه أو أحد أفراد عائلته" )الزماني، 

ب يغير صورته في التعامل حسب كل وضعية، حتى يضمن لنفسه  إن ضغط المجتمع، هو ما يجعل المخاطِّ

األشخاص؛ أي: أن اآلخر هو من  المصداقية والمشروعية فيما يقوله ويدّعيه، ويتولّد هذا التغير في التعامل مع تغير طبيعة

يفرض ذلك، بعكس التعامل الذي يتعامل به الشخص إذا كان بمفرده، بعيدا عن اآلخرين أو مع أقاربه، فال يجد حرجا في أن 

 يتعامل بأي طريقة أو أن يتكلم بأي طريقة، فقد غاب من سيأخذ عنه صورة سلبية عما أشاعه عن نفسه من الصور المثالية. 

يط االجتماعي الذي يفرض على الشخص الظهور بهذا اإليتوس بدال من إيتوس آخر قد يفقده مكانته إن المح

االعتبارية بين الناس، هو نفسه من يساعده على رسم ذلك اإليتوس المثالي؛ ولكن ليس بطريقة مباشرة؛ بل يتم ذلك بشكل 

له، وحثّه على المواصلة بهذا المنحى... وبالتالي، يكون  غير مباشر، مثل تعبير اآلخر عن رضاه، وتقديم الشكر له، والدعاء

هناك شبه اتفاق جمعي، بين هذا الشخص وبقية المحيطين به، فينفردون "بأسلوب تخاطبي معين وطريقة في الظهور 

عبد  (. يقول الباحث113، صفحة 2013والتصرف أثناء التفاعل، تتحدد بحسب نظم القيم السائد في تلك الجماعة" )عبيد، 

العالي قادا في هذا اإلطار: "وقد أفادت أركيوني من أبحاث كوفمان، واعتمدت مقاربته التفاعلية لتحليل المحادثة والكشف 

(، وهو إيتوس يتشكل 275، صفحة 2021" )قادا، Ethos collectifعن قواعدها، فتحدثت عما سمته اإليتوس الجماعي 

 بنوع من التوافق الخفي، أو التعامل الخاص بينهم، مما يسهل التواصل عليهم.من المواضع المشتركة بين جماعة معينة، 

 

 خالصة:

عرف مفهوم اإليتوس سيرورة في النشأة والتطور؛ إذ بدأت بداياته مع المعلم األول، ثم أعيد تداوله مع البالغة 

االتجاه السوسيولوجي على طرق الجديدة، فعرف اهتماما كبيرا مع رواد تحليل الخطاب خصوصا مانغينو، في حين ركز 

عرض الذات عوضا عن التأثير الذي تحدثه صورة الذات. وقد ركزت البالغة القديمة مع رائدها أرسطو، وكذلك البالغة 

ب المهم في التخاطب، وجذب  الجديدة على التأثير الحجاجي لمفهوم اإليتوس، فأوضح رواد هذا المنحى دور المخاطِّ

يهم والحرص على نيل ثقتهم، في حين لم يركز رواد تحليل الخطاب والسوسيولوجيا على ذلك؛ بل المخاطبين لما يعرض عل

 انصب اهتمامهم على تحليل صورة الذات لكونها من العناصر المهمة في التحاور وفي المحيط االجتماعي.

 

 :(2017)إدريس، ثانيا: اإليتوس في رواية "العسكري األسود" 

 ملخص الرواية: -1

لكاتب يوسف إدريس في هذا العمل األدبي عن الواقع االجتماعي لمصر في منتصف القرن الماضي؛ حيث يتحدث ا 

إذ إنه كشف مجموعة من الظواهر السلبية التي كانت سائدة في تلك الحقبة الزمنية من كان للقلم سلطة في مجال السياسة؛ 

لمحسوبية بين دوائر السلطة. لم يعلن يوسف إدريس عن تاريخ بالده، مثل غياب المراقبة على مؤسسات الدولة، وتفشي ا

هذه الدعوى إعالنا مباشرا في روايته؛ ولكنه عبّر عن ذلك من خالل األدوار التي أسندها لشخصيات الرواية، والوصف 

ظور الذي قدمها به، من بدايتها إلى نهايتها، معززا سيرورة تطور الشخصيات واألحداث تطّورا متكامال ومرتبطا بمن

تحليلي يستقي مرجعياته من علم النفس، فشخصية "شوقي" وشخصية "عباس" لمتأمل الرواية ما هما إالا  ضحيتين من 

لُّوا بأبشع  ضحايا الفساد المنتشر بالبالد خاصة بين رؤساء المؤسسات الحكومية، الذين يمثلون النظام الحاكم، فقد استُغِّ

زمالءهم النزهاء، وعامة الناس ممن في حاجة لخدمات معينة، وال أدل  -قع مهامهكل من مو -الطرق؛ إذ واجه بهم النظام 

على ذلك من المكافأة التي خرجا بها بعد إكمال خدماتهم، فقد تخلى رئيس الحكومة المعزول عن عباس، واستبدله بكلب، في 

 حين خرج شوقي بآثار الضرب على ظهره. 

ن مجرد عنوان لرواية، إنها أسطورة داع صيتها في أوساط المعتقلين "العسكري األسود" في واقع األمر أكبر م

من هذه  فكلما قُبِّض على مطلوبالسياسيين؛ فقد كانت الجامعات وطلبتها ونخبة المثقفين تحت سيطرة "البوليس السياسي"، 

ليب السلطة، مطيعا األوساط؛ لقي نصيبا من التعذيب بطرق يتفنن فيها "العسكري األسود" الذي كان مقربا من دوا

ينتمون إليها أو بمخططاتهم... هذا التعذيب الذي سينتج للمجتمع فيما بعد ألوامرها؛ قصد انتزاع االعترافات بالجهات التي 

، كما هو حال شخصية شوقي عندما انتهى به األمر أطرا مشوهة، ال تحتكم إلى أخالقيات المهنة وال إلى ضمير اإلنسانية

الحرم الجامعي. وقد كشف أمره صديقه القديم )الراوي(  السياسي فين السجن بعد اعتقاله بسبب نشاطه طبيبا؛ إذ تخرج م

على إثر مالقاته صدفة؛ إذ إنه كان يعرف شخصية شوقي بالجامعة تمام المعرفة؛ لكن تلك الشخصية لم تعد، فقد الحظ عليه 

حاول هذا الصديق القديم أن يتبيّن األسباب التي جعلت مجموعة من االضطرابات النفسية التي أثرت على سلوكه. وقد 

 عرفه عليه قديما بين أسوار الجامعة.  يتغير عماصديقه شوقي 

ملفا طبيا يعود لـشخص يدعى "عباس"؛ لكي يتكلف به، ويقدّم يصادف سيتضح أمر الطبيب شوقي، عندما 

الملف اهتماما كبيرا إلى أن قابل صاحبه بمنزله، إنه  حكومي، فاهتم الطبيب شوقي بهذا ألنه طبيبمالحظاته من موقعه؛ 
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سابقا بالسجن. ليخلص صديقه القديم  جمع بينهماعباس ذلك العسكري ذو البشرة السوداء والجسم الضخم، فعرفت حقيقة ما 

كري إلى دواعي ما يعيشه شوقي من أزمات نفسية؛ إن مصدرها األول واألخير هو العسكري األسود ومن وراءه. العس

الضحية والطبيب الضحية. كان الزمن الفارق فقط في وقوع األول في قبضة الثاني، وبعدها الثاني في قبضة األول. هي 

صور من مجتمع يعيش القمع، نتيجته أنه ينتج اإلنسان المقهور، يمارس القمع ويمارس عليه؛ لكن يوسف إدريس من خالل 

فلن يزيد األمر إال تعقيدا، يقول يوسف إدريس:  ،بناء الوطنأ الحكومة معامل المسار في تعهذا العمل يحاول أن يغير هذا 

"كنت وشوقي شابين من شباب الجيل الذي اصطلحوا على تسميته بالجيل الحائر، صديقين بال سبب يدعونا للصداقة أو 

ء في كلية أو جامعة واحدة، بنزعات حتى االنتساب إلى جيل واحد، تفتقت عنا الحرب العالمية الثانية لنجد أنفسنا هكذا زمال

سياسية وآراء في الناس والحياة ال يمكن أن يربط بينها رابط، ومع هذا فكنّا أصدقاء؛ ال ألننا كنا هازلين في خالفاتنا؛ إذ 

بما الحقيقة أننا كنا فيها أكثر من جادين، وتمسك كل منا برأيه ووجهة نظره كان يصل أحيانا إلى حدّ ارتكاب الجريمة، ر

أن لنا رسالة واحدة  -رغم اختالف طرقنا ووسائلنا-السبب في الصداقة المهيمنة الكبيرة التي جمعتنا أننا كنا جميعا نؤمن 

نحن مبعوثو العناية لتحقيقها؛ إنقاذ بالدنا وتغيير مصير شعبنا تغييرا جذريا وإلى األبد، وهكذا بدأت واستمرت عالقتي 

 (. 7-8 ، الصفحات2017بشوقي" )إدريس، 

 

 ؟فهل سيكون اإليتوس سبيال لتحقيق رهان اإلنقاذ والتغيير اللذين نادا بهما يوسف إدريس

 اإليتوس القبلي: -2

األدبي؛ فلكل أديب يوضح اإليتوس القبلي مجموعة من الزوايا التي تكاد تكون هي المفتاح لفهم الرسالة من المنتج 

كما -ميزة يتسم بها على غيره من األدباء، هذه الميزة هي التي تسهل عملية قراءة منتجه األدبي وتأويله. واإليتوس القبلي 

هو مجموع تلك التمثالت التي بقيت راسخة في األذهان عن المؤلف من خالل ما قدمه في حياته، وما عرف  -سبق الذكر

كانته االجتماعية؛ أي: ما بقي عالقا في مخيّلة من اطلع على بعض جوانب حياته قبل قراءة عمله، عنه من الطباع، ومن م

وقد تكون هذه الصورة التي كّونها عنه القارئ من قبل صورة نموذجية، أو صورة منفرة...  لقد دفع بنا البحث في اإليتوس 

 ، ولغيره ممن اهتموا به وبكتاباته. القبلي ليوسف إدريس إلى ضرورة العودة لخطابات أخرى له أيضا

 

 فما التمثالت التي تسم شخصية يوسف إدريس؟

 إيتوس الطفل المكافح: - أ

االجتماعية القاهرة، وصنعت منه إنسانا قويا وطبيبا مشاكله عاش يوسف إدريس طفولة صعبة، جعلته يتغلّب على 

المجلة": "كنت أومن أن الظروف هي التي تخلق الموهبة ناجحا وأديبا شهيرا، يقول يوسف إدريس في تصريح له لمجلة "

(، لكن هذه الوضع االجتماعي الصعب 2، صفحة 1971أو الطاقة... عشت بال طفولة. نشأت في بيت جدتي الفقيرة" )فرج، 

م. حتى لم يمنعه من التعلم وتحقيق ذاته، يصرح يوسف إدريس قائال: "وكان صباي حافال بالكفاح الدؤوب من أجل أن أتعل

 (.3، صفحة 1971كان منتهى أملي أن أقطن حجرة تضاء بالكهرباء أو أستعمل حنفية الماء لالغتسال" )فرج، 

 إيتوس الطفل المسؤول: - ب

األطفال، فقد كان المحيط الذي كبر فيه  يُمضيهايوسف إدريس طفولته مثل باقي األطفال، أو كما يجب أن  يُمضِّ  لم

شخصية مسؤولة، تماما ذلك ه أن يعيش حياة الكبار فحرم من طفولته، وقد اكتسب من هذه من كبار السن فقط، فتوّجب علي

كما هي مسؤولية الكبار، يقول يوسف: "كان جميع أهل البيت من الكبار، وكنت الطفل الوحيد، ولم يسمح لي أن أزاول 

 (.3، صفحة 1971و أخّل بمسئوليته" )فرج، طفولتي؛ ألنهم كانوا يعاملونني على أني كبير مثلهم، مسئول، العقاب ينتظره ل

 إيتوس التعيس:  - ت

فيه يوسف إدريس طفولته، سيؤثر على حياته كاملة، حتى وإن حقق أهدافه من  قضى إن مثل هذا الوضع الذي

ي، الحياة، سيظل يعيد ماضيه بشتى جزئياته وتفاصيله، يقول: "لقد كانت طفولتي تعسة... السعادة كانت قليلة جدا في حيات

حتى ما يسمى النجاح ال أستطيع تذوقه، ولذلك فمعجزة أن أظل محتفظا بطاقتي على الحب، رغم كل ماذقته من مرارات، 

 (.3، صفحة 1971معجزة أن أهب نفسي إلسعاد اإلنسان أنا الذي حرمت من السعادة" )فرج، 

 إيتوس المثقف: - ث

لمية والثقافية في مخيّلة متتبعيه وقرائه، التي يظهر إيتوس المثقف في شخصية يوسف إدريس من اهتماماته الع

تمثلوها من خالل ما امتهنه من مهن ومما حصله من الشواهد... فقد حاز يوسف إدريس على بكالوريوس الطب في عام 

(. كما أنه عمل بعد ذلك 47م. ثم زاول الطب النفسي )في، صفحة 1951م، وواصل في دراسته الطب أيضا عام1947

وسام  دة الجمهورية. كما يظهر هذا اإليتوس كذلك من خالل الجوائز الحائز عليها، فقد نال يوسف إدريس محررا بجري

، وحاز م1966 عام جائزة الدولة التشجيعية في األدبم وسام الجمهورية، ونال 1963م، ونال سنة 1961الجزائر سنة 

خاصة صنف  ليمتهن األدب منصبه في الطب؛م. وقد ترك يوسف إدريس 1980وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى سنة 

 القصة. 
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 إيتوس األديب:  - ج

تفتق نبوغ يوسف إدريس في األدب مبكرا، فمنذ التحاقه بالجامعة لدراسة الطب، بدأ يكتب القصة القصيرة "التي 

(، وال أدل على ذلك من اإلرث 46القت شهرة كبيرة بين زمالئه، وهكذا بدأ إبداعه األدبي برؤية الطبيب" )في، صفحة 

المكتبات بالعالم كله وبلغات كثيرة، فقد "كتب يوسف إدريس عدة روايات، ومجموعات قصصية،  األدبي الذي يعمر

ومسرحيات ومقاالت، وترجمت معظم رواياته إلى اإلنجليزية، والفرنسية، والصينية، والروسية، واإليطالية ولغات أخرى، 

(. ومن أشهر 47واية بنفس العنوان" )في، صفحة كما نقلت بعض أعماله إلى التلفزيون والسينما مثل فيم )الحرام( عن ر

م، 1970م، ورواية البيضاء سنة 1964م، ورواية "رجال وثيران" سنة1962هذه األعمال األدبية رواية "العيب" سنة 

م... وغيرها من األعمال األدبية الكثيرة خاصة األعمال القصصية التي اشتهر بكونه 1977ورواية "السيدة فيينا" سنة 

 ها في العالم العربي.رائد

 إيتوس المقاوم: - ح

يظهر إيتوس المناضل في شخصية يوسف إدريس من مجموعة زوايا، فقد شارك مع المقاومين في الجزائر لمدة 

ستة أشهر بغية تحصيل استقاللهم، وقد أصيب خالل مشاركته معهم بجروح، جعلته يحرز وساما منهم تثمينا له لهذه 

 (. 47في، صفحة المشاركة البطولية معهم )

 إيتوس المناضل السياسي:  - خ

يظهر هذا اإليتوس عند يوسف إدريس من خالل اهتمامه الكبير بالقضايا السياسية في عصره؛ إذ كان يعبّر عن 

م، الذي ينتقد فيه نظام عبد الناصر، 1969مواقفه بوضوح، وال أدل على ذلك مما نشره تحت عنوان "المخططين" سنة 

وهو ما سبّب منع مسرحياته السياسية من النشر، في حين بقيت مسرحياته وقصصه البعيدة من الشأن السياسي تنشر في 

(. كما كان يوسف إدريس عضوا في "الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني"، وقد عبر في 47القاهرة وبيروت )في، صفحة 

 (15يقة الشيوعية )بكنجي، صفحة روايته "البيضاء" عما استفاده من هذه الحركة عن حق

 

 اإليتوس الخطابي: -3

 النص الروائي بتعدد شخصياتها؛ إذ نجد: اإليتوسات في هذاتتعدد 

 في هذا وتتسم به شخصية شوقي، فهو يظهر على محياه لآلخرين، عكس ما يخفيه، يقول إيتوس الذات الغامضة: - أ

وال أعرف له سببا أو تفسيرا، ال أقصد ابتسامته المشهورة السارد: "حين أتحدث عن السر الذي كان يحيرني في "شوقي" 

عنه، التي كان ال يبتسم ليعبّر بها عن شيء بقدر ما يستعملها كقناع داخلي يخرجه من فمه حين يريد؛ ليغطي به مالمحه، 

كس ما (، فقد كان يظهر شوقي ع5، صفحة 2017ويخفي وجهه الحقيقي عن الناس، وال أقصد أيضا نظرته" )إدريس، 

مما يدفعه لكشف الوجه  به،يخفيه، في كل مناسبة ومع كل شخص؛ لكن االنفعال يتمكن منه في كل نقاش لم يرقه أو لم يقتنع 

اآلخر دون أن ينتبه لذلك، فيبادر إلى االعتذار بعد ذلك، يقول السارد: "كلما ضمه مجلس، وأفلتت من أحد الموجودين كلمة 

بعد ثوان قليلة من ضيقه المباغث تجده على قدميه، وقد افتعل عذرا ال يهمه إدراك الحاضرين  ما أثارت تعليقا ما، وإذا بك

(، ويظهر إيتوس الغموض في شخصية شوقي أكثر عندما يختار "فترة بعد الظهر 5، صفحة 2017لوجاهته" )إدريس، 

الفترة كان ينفرد بالعمل في المكتب، ويصبح  ليكون النوبتجي فيها، أسباب لعّل أحدها وأهّمها أّن الطبيب حين يعمل في تلك

(. كل هذا الغموض الذي اكتنف شخصية 5، صفحة 2017هو رئيسه؛ فالحكيمباشي ال يعمل إال في الصباح" )إدريس، 

شوقي سيجعل صديقه السارد في حيرة من أمره، فهو يعرف جيدا شوقي "الشخص القوي"، وبكل تأكيد فليس هو شوقي 

ن، سيزيد هذا الغموض من إصراره لمعرفة ما حّل بشوقي، فال ينكشف له إال أنه "ينقل للعالم صورة نفسه الذي يظهر له اآل

المؤمنة، ذلك البريق كان قد اختفى، وكأنما اجثت من جذوره، ولم يبق لعينيه حتى اللمعة التي تميّز كل كائن حي!" 

اله أحد، أصبح "ال يتحدث إال همسا، همس مؤدّب (؛ بل إن صديقه الذي كان ال يحسن جد11، صفحة 2017)إدريس، 

(، فلم يعد يناقش أحدا في موضوع، وال يثبت صحة 11، صفحة 2017خافت كمن يتوقّع دائما أن ترفض طلبه" )إدريس، 

هاتان -ترى إال في اتجاه واحد لكي الأطروحة خاطئة؛ بل أصبح كأنه يضع على عينيه تلك النظارات التي "تركب للخيل 

 (.11، صفحة 2017الخفيتان اللتان ال تجعالنه يرى إال ما أمامه، وما أمامه فقط" )إدريس، ارتان النظ

يجسد هذا اإليتوس كل من السارد وشوقي، فهما صديقان منذ مرحلة الدراسة الجامعية،  إيتوس الذات الصديقة: - ب

اصطلحوا على تسميته بالجيل الحائر، صديقين بال صداقتهما: "كنت وشوقي شابين من شباب الجيل الذي  فييقول السارد 

(. وحسب السارد فإن ما عمق هذه 7، صفحة 2017سبب يدعونا للصداقة أو حتى االنتساب إلى جيل واحد" )إدريس، 

الصداقة بينه وبين شوقي على الرغم من كل االختالف بينهما في مجموعة من المسائل التي تتصل بالمعتقد أو السياسة، هو 

عبير السارد "أنا لنا رسالة واحدة نحن مبعوثو العناية لتحقيقها؛ إنقاذ بالدنا وتغيير مصير شعبنا تغييرا جذريا وإلى األبد" بت

إيتوس الذات الصديقة بصورة واضحة عندما يحاول السارد في كل مرة معرفة ما  وسيظهر(. 7، صفحة 2017)إدريس، 

جديدة في ذلك محاولة  ، على الرغم أن كلعيه الجاد إلنقاذه مما حّل بهحل بصديقه شوقي حتى أصبح شخصه غامضا، وس

تكون أكثر عرضة للفشل من سابقتها، يقول السارد: "شيئا فشيئا طوال شهرين أو ثالثة عملنا فيها معا، أيقنت أن محاوالتي 

(؛ ولكن مبادئ 12، صفحة 2017الستشارة "شوقي" البطل داخل هذا "الشوقي" الجديد محاوالت ال فائدة منها" )إدريس، 

ويبحث عن شخص شوقي القديمة صديق شوقي أصيلة، فلم تنقلب كما انقلبت مبادئ شوقي، فقد ظل يبحث عن صداقتهما 
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يقول في هذا: " أومن أن شوقي لم يضع ضياعا نهائيا، وأن كل ما يبدو من تصرفاته إن هو إال  النزيه الصادق،الحر 

ة عن قشرة صدأ ألم بشخصيته، وأنها آجال أم عاجال ستزول، والمسألة تتوقف علّي وعلى انعكاسات قشرية محضة صادر

 (13، صفحة 2017مجهودي معه" )إدريس، 

يجّسد هذا اإليتوس عبد هللا التومجري بتفانيه في عمله في المكتب بعد دخوله إلى  إيتوس الذات المتفانية: - ت

ش، ومما وصف به في الرواية: "ولكنهم وجدوه أكثر لحلحة وذكاء من فقد كان عسكريا في القسم الطبي بالجي الشرطة،

التومجري األصلي فأعطوه دوره وأصبح بجلبابه... وجبهته العريضة الالمعة المائلة في خجل خبيث دائم، وبالذات حين 

 (.6، صفحة 2017يخفضها ويقول بلهجة خضوع عسكري ظاهر: أفندم! " )إدريس، 

ظل تقديم السارد لنفسه ولشخصية شوقي في الجزء الكبير من الرواية يصورهما  :إيتوس المناضل السياسي - ث

من النقاشات التي تدور بالجامعة ومناصرتهما آلرائهما ثم ردهما على  شخصيتين سياسيتين مناضلتين، بدءاعلى كونهما 

والمؤتمرات والخطب... نحن الذين نبادل اآلخرين اآلخرين، يقول السارد: "أناس يمرحون... ونحن المهتمون بالسياسة 

الرياضيين وأصحاب النّزوات االحتقار، ونرد على اتهاماتهم لنا بأننا مهاويس... يظل يجمعنا ذلك القوس العريض الذي كنا 

 (.8، صفحة 2017نطلق عليه برهبة وتقديس: السياسة" )إدريس، 

كان ينادي بها كلية، فبعدما كان ذلك "الباحث المنقّب في كل  ستنقلب مبادئ شوقي التي إيتوس الذات الفاسدة: - ج

شيء من أمور الدنيا والناس، الغاضب الثائر... أصبح بالتأكيد إنسانا آخر غير شوقي الذي عرفته، كم من مرة ضبطته 

، صفحة 2017س، يتآمر مؤامرات صغيرة في القسم؛ ليتاح له مثال أن يحظى بعملية "فتق" أكثر مني ومن زمالئه!" )إدري

(، وأصبح يكذب بال حدود للكذب، وينافق مرؤوسيه في العمل، ويساوم المرضى مساومات رخيصة من أجل عالجهم، 12

ويسرق كل ما لمحت عيناه حتى صار شعار كل من يعرفه "إذا حيّاك شوقي باليمين فتحّسس محفظتك باليسار" )إدريس، 

من طريقة زواجه البرغماتية، "التي حصل بها على الديبلوم، وسعى حتى  (، ويتّضح هذا اإليتوس أكثر12، صفحة 2017

 (12، صفحة 2017عين في هذه الوظيفة" )إدريس، 

لم إنه تبدأ مسيرة هذا اإليتوس بالقبض على شوقي بالسجن من أجل الحكم عليه، حتى إيتوس الذات المعذبة:  - ح

، صفحة 2017أن تنقّض عليه وتعقره وتفتك به" )إدريس،  "يعد يرى في الجنس البشري كله سوى جّن وعفاريت، هّمها

، فلم "يكن في في السجن؛ لمواقفه السياسية(. إن ما حل بشوقي كان نتيجة التعذيب الشديد والمتنوع الذي تعرض له 20

فحة ، ص2017ظهره مكان واحد له شكل الجلد أو مظهره، كل جلده كان ندوبا بشعة، تمتدّ بالطول والعرض" )إدريس، 

 (، كل ذلك كان بفعل عباس، العسكري األسود، الذي يعذب بال رحمة وال شفقة.39

هو عنوان شخصية عباس محمود الزنفلي أو  العمل األدبيالتسلط من خالل هذا إيتوس الذات المتسلطة:  - خ

: "واألبشع هو مرآه، مرأى "العسكري األسود" كما يلقّبه جميع السجناء، الذين يعذبهم بال رحمة وال شفقة، يقول فيه السارد

الزنفلي عباس، العسكري الصعيدي األسود وهو يضرب، ومنظره وهو يستمتع بتخريب كائن حي إنسان، والمضروب 

لقد كان عباس يفعل كل  (.24، صفحة 2017يتحول أمامه إلى كتلة اللحم المذعورة التي تصرخ في فزع أعمى" )إدريس، 

يد عليه بكثير من اجتهاداته "فقد كان دائما مشغوال بالبحث عن السلطة والتسلط" ما يملى عليه من تعليمات؛ بل ويز

 ، (30، صفحة 2017)إدريس، 

 

 خالصة:

عموما، فالقارئ المستبصر لرواية "العسكري األسود"، يجد أنها تتضمن مجموعة من الشخصيات المتباينة 

... إال أن الصوت الحاضر فيها هو صوت السارد، يعرض اجتماعيا، شوقي والعسكري األسود وزوجته وعبد هللا التومجري

الذي يجعلنا نستنتج أن اإليتوس الجامع في هذا العمل األدبي إيتوس خفي، يتطلب القراءة  وهذاجميع الشخصيات بصوته، 

هذا األمر المتمعنة لرصده، وذلك راجع لكون "بناء صورة جيدة عن الذات ليس أمرا سهال، وال يتاح ذلك للجميع؛ بل إن ل

ضوابطه وخصوصياته التي يجب أن يكون الخطيب ملّما بها... فال يتعلق األمر بعرض تلك الصفات فقط؛ ألن من شأن ذلك 

أن يقدّم صورة سيئة عنه" )حبيبي، البعد التأثيري لصورة ذات المدرس في تحصيل المتعلمين ورسم توجههم الدراسي، 

ئيس الذي يخصص جنس الرواية، ويخلق أصالته األسلوبية هو اإلنسان الذي (، كما أن "الموضوع الر138، صفحة 2021

(. هذا اإلنسان يقدم ذاته في هذا العمل األدبي في إيتوس الذات الواعية والمثقفة، 89، صفحة 1987يتكلم وكالمه" )باختين، 

شوقي، الطالب الحالم الثائر، الحاملة لهموم أبناء وطنها، الذين يتعرضون لشتى المضايقات، وهو ما جسدته شخصية 

كابد الويالت من أجل مبادئه، أو من خالل شخصية "عباس"، العسكري األسود، اإلنسان والطبيب العصامي، الذي 

المتسلط، الذي يجب أن يفضح هو وجرائمه اإلنسانية. هذا المتسلط الذي سينال جزاءه من هللا، فكان تسلطه لعنة عليه، وهي 

أنه سيذوق من الكأس الذي يسقي بها اآلخرين مهما طال الزمن. وقد انبنت هذه الرسالة بناًء متسلسال رسالة لكل مستبد، 

ومتسقا؛ لتداخل واقع شخصيات الرواية ومكانها وزمانها بالواقع الحقيقي للمؤلف، وهو ما يؤكد أن الخطاب األدبي الروائي 

 الدعوى صريحة. خطاب له مقاصده التي ينشد الدفاع عنها ولو لم تكن هذه
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 الخاتمة

يعتبر اإليتوس من االستراتيجيات الخطابية الكامنة في شتى الخطابات، خاصة منها الخطاب األدبي الروائي، يروم 

هذا المفهوم الدفاع عن دعوى ما. وقد أبان تتبع هذا المفهوم في رواية "العسكري األسود" ليوسف إدريس أن الرواية 

بيا تخييليا، فإنها تدفع المتلقي إلى االنخراط في أطروحة معينة حول دعوى ما عن طريق التخييل، باعتبارها جنسا أد

وتفاعل ثلة من العناصر المشكلة للعمل األدبي، مثل الشخصيات واألحداث واألمكنة واألزمنة... إذا كان هذا بخصوص 

في مقاربة خطابات أخرى أكثر إفصاحا عن الذات  اإليتوس في الرواية؛ فهل سيكون هذا المفهوم أكثر نجاعة وإجرائية

 وأخص بالذكر هنا خطاب السيرة الذاتية؟
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