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فاطمة عبد اهلل الوهيبي
جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن
الريا�ض – ال�سعودية

امللخّ �ص
مفهوما فل�سف ًيا ا�ستعمله �أفالطون لتحديد �أنواع
�أحتدث يف هذا البحث عن (كورا) بو�صفها
ً
الوجود وكيفية تكونه .و�أك�شف عن مالمح الأنثوي والأمومي يف هذا املفهوم وعالقته بجانب من
الن�صو�ص الهرم�سية والأ�ساطري .و�أنتقل بعد ذلك للك�شف عن امتداداته لدى جوليا كري�ستفا
وجاك دريدا؛ حيث ا�ستفادت جوليا من (كورا) يف اخللفية التي �أ�س�ست عليها م�صطلحي
ال�سيميائي والرمزي وما يرتبط بهما من حتليالت ونتائج� .أما دريدا ففي مناق�شاته لأفالطون
ا�ستفاد من (كورا) �أثناء حديثه عن ق�ضية الت�سمية والأثر واحل�ضور والغياب واالختالف.

الكلمات املفتاحية :كورا ،الوعاء ،الرحم� ،أمومي ،الأثر ،االختالف ،الدمغة.
http://journals.uob.edu.bh
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Chora:

Concept and Extensions
Fatema A. Al-Wohaibi
Princess Nora bint Abdulrahman University
Saudi Arabia

Abstract
In this research, I shall talk about (Chora), as it is a philosophical concept used by
Plato to determine the types of existence and how it came to be. I also uncover all the
features of the feminine and the maternal in this concept along with its relationship
to Hermesian texts and myths. Then, I reveal the concept’s extensions through Julia
Kristeva and Jacques Derrida; Julia benefited from (Chora) in the background upon
which she established the terms; semiotic and symbolic, and their associated analyzes
and results. Derrida benefited from (Chora) during his discussions of Plato; while
speaking about the issue of naming, trace, presence and absence as well as difference.

Keywords: Chora, receptacle, matrix, maternal, trace, difference, imprint.
http://journals.uob.edu.bh

280

Fatema A. Al-Wohaibi: Chora:Concept and Extensions

كورا :Chora

المفهوم واالمتدادات
فاطمة عبد اهلل الوهيبي
جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن
الريا�ض – ال�سعودية
املفهوم واالمتدادات ،ا�ستخدم �أفالطون
( )Platoكلمة كورا ( )1()Chorيف حماورة طيماو�س
( )Timaeusوهي املحاورة التي ان�شغل فيها بتحديد
ف�صل
الوجود و�أق�سام ت�شكله وتكونه .وبعد �أن ّ
القول يف نوعي الوجود :النموذج الأ�صل والن�سخة
املقلدة عنه ( )2ان�صرف �إىل احلديث عن نوع ثالث
ي�صعب تعليله ،حيث �إنه  -كما قال -غري مرئي
بو�ضوح وي�سميه الوعاء يقول�" :إننا �أوجدنا �ساب ًقا
�صنفني من التق�سيم ،ويجب �أن نك�شف النقاب عن
نوع ثالث ،هذا النوع الذي يكون تعليله �صع ًبا و ُيرى
ب�ضعف� .إن النوع اجلديد من الوجود هو الوعاء،
 -1ويرتجم �أحيا ًنا خورا �إذا كان ر�سمها  khoraكما يف الفرن�سية.
حتا�شيت ا�ستعمال كلمة م�صطلح للإ�شارة �إىل كورا ،وا�ستعملت كلمة
مفهوم بد ًال من م�صطلح ،وذلك لأن كورا لي�ست �شائعة �أو معروفة
حتى لكثري من املخت�صني ،كما �أن ات�ساع دائرتها املفهومية � ً
أي�ضا،
م�صطلحا .و�أ�سميها
كما �سريى القـارئ ،دعاين للحذر من ت�سميتها
ً
مفهوما بناء على ما ا�ستقر عليه الباحثون يف علم امل�صطلح،
ً
وحتديدهم ملعنى كلمة مفهـوم� ،إذ ح�سب تو�صية املنظمة الدولية
للتقيي�س رقم 1087ي�أتي تعريف املفهوم على النحو التايل« :املفهوم
�أي وحدة فكرية يعرب عنها مب�صطلح �أو رمز حريف �أو �أي رمز �آخر».
ينظر :علي القا�سمي ،مقالة علم امل�صطلح بني علم املنطق وعلم
اللغة جملة الل�سان العربي ت�صدر يف الرباط عن املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم عدد  03يوليو 1988م) �ص  88وذلك
ا�ستنادًا �إىلvocabulary of ,oSI )1969 ،ISO :Geneve( :
 Terminologyثم عدل على هذا التعريف امل�صطلحيون الكنديون
لي�صبح التعريف كما يلي « :املفهوم متثيل فكري ل�شيء ما (حم�سو�س
�أو جمرد) �أو ل�صنف من الأ�شياء لها �سمات م�شرتكة ،ويعرب عنها
مب�صطلح �أو رمز« .ينظر امل�صدر ال�سابق �ص .88
 -2ذلك مرتبط بنظرية �أفالطون املعرفية الإب�ستمولوجية القائمة
على فكرة الأ�صل واملثل املتعالية.
http://journals.uob.edu.bh

وهو متعهد كل الوالدات �إىل حد ما".
وهذا الوعاء ذو طابع �أمومي كما نرى ,ولكنه
متوار و�سري؛ يقول عنه � ً
أي�ضا" :لهذا ال�سبب ف�إن
الأم ووعاء( )4كل الأ�شياء املخلوقة واملرئية ،ويف �أية
طريقة حم�سو�سة ،ال تكون لتدعى الرتاب �أو الهواء
�أو النار �أو املاء ,بل يكون هذا الوعاء خملو ًقا غري
مرئي وال �شكل له ،يتلقى كل الأ�شياء ،وي�شارك
بطريقة �سرية ما فيما يتعلق باملدرك بالعقل،
()5
إبهاما".
ويكون املخلوق الأكرث � ً
 -1ومن الوا�ضح �أن كورا/الوعاء لها �سمات
حمددة على ر�أ�سها:
 -1هي م�ؤنث �أمومي.
 -2هي وعاء لكل الأ�شياء املخلوقة واملرئية.
 -3ال ميكن ن�سبتها �إىل �أي العنا�صر الأربعة
منفردًا.
-4هي وعاء غري مرئي.
 -5هي وعاء ال �شكل له ،لكنه يتلقى كل الأ�شياء.
()3

� -3أفالطون ،املحاورات الكاملة .نقلها �إىل العربية �شوقي داوود
متراز (بريوت ،الأهلية للن�شر والتوزيع ط 1994م) املجلد اخلام�س
�ص .389
 -4وتبدو الواو قبل كلمة وعاء يف اجلملة (ف�إن الأم ووعاء)...
وك�أنها زائدة ومع �أنها هكذا يف الن�ص الأ�صلي لأفالطون �إال �أن
ترجمة اجلملة بالعربية هكذا قد تربك القارىء ،واملق�صود �أنه
بو�صفها الأم وبو�صفها الوعاء � ً
أي�ضا.
- 5املحاورات الكاملة ،حماورة طيماو�س مج � /5ص  .390وقد �أعاد
�أفالطون الفكرة نف�سها يف مو�ضع �آخر من املحاورة فقال « :ف�إن الأم
والوعاء لكل الأ�شياء املخلوقة » ...مج � / 5ص 044
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 -6هي وعاء له طابع �سري خا�صة فيما يتعلق
باملدرك العقلي.
إبهاما.
 -7هي �أكرث املخلوقات � ً
 -2كورا يف �أ�سطورة الأم الكربى والن�صو�ص
الهرم�سية:

�أ� -أ�سطورة الأم الكربى:

هل ميكن �أن يكون قد ت�سرب �إىل �أفالطون �شيء
من الأ�ساطري وهو يفكر يف كورا؟ �أل�سنا نلمح يف
إبهاما,
حديثه عن كورا الذي �سماه املخلوق الأكرث � ً
والذي جعله خملو ًقا غري مرئي وال �شكل له ويتلقى
كل الأ�شياء ,وهو متعهد لكل الوالدات � -أل�سنا نلمح
يف كل هذه ال�سمات وخا�صة يف �سمتها الوعائية
الأمومية ظ ًال من �أ�سطورة الأم الكربى؟
�س�أركز مبدئ ًيا على اجلانب الوعائي الأمومي
املوجد حتديدً ا من جملة �سمات كورا املذكورة �آن ًفا.
(وليالحظ القارىء �أن الرحم الأمومي الذي يحوي
اجلنني هو وعاء �أو جرة � ً
أي�ضا) .و�أود لفت االنتباه
�إىل �أهمية مفهوم االحتواء الكامن يف مقولة الوعاء
الذي يتخذ يف الغالب �صورة اجلرة التي حتوي
املاء( ,)6ولفت االنتباه كذلك �إىل ما لهذه العالقة
الوجودية بني املاء من �أهمية قائمة على االرتباط
الوجودي املتبادل بني الوعاء واملاء يف الأ�سطورة.
تراوح �أ�سطورة التكوين البابلية يف الإ�شارة �إىل
الأم الأوىل بني ت�سميتها ب ـ (تعامة) �أو (هابور).
وهابور هذه  -وف ًقا للأ�سطورة  -هي خالقة الأ�شياء
جمي ًعا .وتقدمها الأ�سطورة على �أنها املياه البدئية,
و�أ�صل الكون ,و�أم اجليل الأول من الآلهة (.)7
واملياه البدئية هي احلالة الأوىل التي تتداخل
فيها الظلمة واملياه وال�سكون ,وهي "الهيوىل
البدئية واملدار الأعظم الذي رمزت �إليه ميثولوجيا
ال�شعوب ب�شكل احلية التي تع�ض على ذيلها ...داللة
االكتمال الأزيل للمطلق قبل �أن ينحل �إىل مظاهر
 -6يل بحث حتت الإعداد عن اجلرة ومتثالتها يف الأ�سطورة
والأدب.
 - 7فرا�س ال�سواح ،لغز ع�شتار :الألوهة امل�ؤنثة و�أ�صل الدين
والأ�سطورة (دم�شق  ,دار املنارة ط .الرابعة 1991م) �ص 951 -35
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الكون املختلفة )8(".وهي كذلك يف امليثولوجيا
امل�صرية وال�سومرية والفينيقية والتوراتية  ,فكلها
تناولت هذه الدائرة �أو البي�ضة الكونية (.)9
وقد ال يكون ملمح ت�أثر �أفالطون بروح الأم
الكربى �شديد الو�ضوح يف طرحه الفل�سفي ل ــ(كورا
الأم الوعاء) لكن لننظر �إىل بع�ض الت�شابهات مع
الفكر الغنو�صي الهرم�سي فيما يلي:

ب -التماثل والت�شابه مع الفكر الغنو�صي
الهرم�سي:

جتد يف الهرم�سية ر�ؤية �إىل العامل بو�صفه
مكا ًنا حل�ضور الأ�شياء ،وميثل العامل رح ًما
للأ�شياء" ،وهكذا ،ف�إن العامل مع �أنه مل يولد ،له
يف نف�سه مبد�أ كل والدة ،طاملا �أنه يقدم لكل �شيء
خا�صا حلمله� .إنه �إذن جمموع �صفات ومادة
رح ًما ً
قابلة لأن ُتخلق ،رغم �أنها مل تزل غري خملوقة ...
�أما فيما يخ�ص النف�س ف�إنها حترك �أو حتكم كل
الكائنات اخلا�صة يف العامل ،ح�سب الطبيعة التي
عينها اهلل لها .واملـادة ،هيليـة(� ،)10أو العامل،
هي الوعاء ،واحلركة والتكرار لكل الأ�شياء التي
موزعا يف كـل واحدة منها ما هو
يحكمها اهلل ً
�ضروري له ،ومال ًئا �إياها بروح ح�سب خ�صائ�صها.
�شكل العامل هو �شكل كرة جموفة ,لها يف ذاتها
�سبب �صنعتها �أو �شكلها احلركي بكليته ،و�إذا
�أريد باختيار نقطة من م�ساحتها ر�ؤية العمق ،ال
ميكن ر�ؤية �شيء� .إنها ال تبدو مرئية �إال بالأ�شكال
 -8امل�صدر ال�سابق �ص 158
 - 9امل�صدر ال�سابق �ص 174 - 157
 -10املق�صود ب ـ هيليه (الهيوىل) ي�ؤكد ذلك جملة وردت يف �أول
هذا الن�ص الهرم�سي تقول « :كان يوجد اهلل وهايليه وذلك ما كان
الإغريق ي�سميه املادة �أو جوهر العامل ».و(الهيوىل) يف امل�صطلح
الفل�سفي لفظ مرادف للمادة «وقد ر ّد �أر�سطو الأ�شياء �إىل مبد�أين:
ال�صورة والهيوىل .فكل �شيء هو جزء من املادة الأولية اكت�سب
�صفات معينة حددت طبيعته ووظيفته وهي �صورته .والهيوىل ال
تكون �أبدً ا بغري �صورة �إال يف التحليل العقلي .وال�صورة ال تكون �إال
يف هيوىل مع بع�ض اال�ستثناءات ،كاهلل  ،والنف�س قبل حلولها يف
اجل�سد وبعد مفارقتها له .والهيوىل م�ستعدة �أن تكون �أي �شيء ح�سب
ال�صورة التي حتل فيها ،ويعرب عن هذا ب�أن الهيوىل تكون �أي �شيء
بالقوة ،ف�إذا حلت بها �صورة معينة �أ�صبحت �شي ًئا معي ًنا بالفعل».
ينظر املو�سوعة العربية املي�سرة (القاهرة ,م�ؤ�س�سة فرانكلني
للطباعة والن�شر ن�سخة طبق الأ�صل عن ط 1965م) مادة هيوىل.
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اخلا�صة التي تبدو �صورها منقو�شة عليها؛ �إنها
تبدو يف مثال مر�سوم ،لكنها يف الواقع غري مرئية
دائ ًما بذاتها .لهذا ف�إن املركز ،واجلزء الأدنى من
الكرة ،و�إن يكن هذا مكا ًنا ي�سمى يف اليونانية غري
مرئي  ،aonsمن الر�ؤية ،لأنه ال ميكن ر�ؤية مركز
الكرة .كذلك ت�سمى الأنواع �أو املظاهر �أفكا ًرا لأنها
هي �أ�شكال الال مرئي� .إن قاع الكرة هذا ي�سميه
()11
الإغريق �آدي�س لأنه غري مرئي".
وميكننا �أن نالحظ �أن هذا العامل الذي هو مبد�أ
لكل الوالدات ،وهو رحم لكل ما يوجد على الرغم
من �أنه ال �شكل له وغري مرئي �إال �أنه مت�ضمن
ملبد�أ احلركة والتكرار والتناوب ،وهذا العامل/
الوعاء له �شكل ال ميكن ر�ؤيته ،ويتخذ �شكل كرة
جموفة ال ميكن ر�ؤية مركزها � ً
أي�ضا ،فهي �أقرب
�إىل الت�صورات منها �إىل ملمو�سية ال�شكل املرئي.
�إن هذه ال�صفات التي يوردها الفكر الهرم�سي
لهذا العامل /املكان /الوعاء تتطابق يف عدد من
ال�سمات مع ما �سماه �أفالطون كورا ،ال �سيما يف
م�س�ألة كون الوعاء مكن كل الوالدات ،وكونه مع
ذلك غري مرئي.

جـ  -اجلرة الإلهية:

�إن فكرة الرحم الكوين املاثلة هنا يف البعد
الأمومي احلا�ضن لكل الوالدات ,والذي ميثل
له � ً
أي�ضا بالكرة املجوفة ,مهمة ،من حيث �إن
الفكر الهرم�سي � ً
أي�ضا يتحدث يف ن�ص �آخر عن
اجلرة الإلهية ،يف �سياق احلديث � ً
أي�ضا عن اهلل
ال�صانع ،ويف هذا الن�ص نت�أمل هذه الكينونة غري
املح�سو�سة وغري املرئية ،والتي ال تنتمي لأي من
العنا�صر الأربعة ،ومع ذلك فكل الكائنات ناجت من
بديع �صنعها .يقول هرم�س البنه" :ال�صانع �صنع
العامل ،لي�س بيده ،و�إمنا بكلمته ...ج�سمه غري
حم�سو�س وال مرئي ،غري قابل للقيا�س وال مب�سوط،
 -11هرم�س املثلث العظمة �أو النبي �إدري�س.ترجمة كاملة للكتب
الهرم�سية مع درا�سة عن �أ�صل هذه الكتب .ترجمة عبدالهادي
عبا�س .درا�سة لوي�س مينار (دم�شق ،دار احل�صاد ط .الأوىل
1998م) �ص .160-159-158
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ال �شبيه ب�أي ج�سم �آخر .فهو لي�س ال النار( ،)12وال
املاء ،وال الهواء ،وال النف�س ،ولكن كل �شيء ي�أتي
منه ...والإن�سان يرجح على احليوانات بالإدراك
()13
والذكاء».
وهنا ي�س�أل االبن هرم�س :ملاذا مل يوزع اهلل
الذكاء على اجلميع؟ و�أين و�ضع اهلل الذكاء يف
الإن�سان؟ فيجيبه هرم�س� :إن اهلل ملأ به جرة
كبرية ,و�أمر ر�سو ًال بحملها واملناداة يف قلوب الب�شر
قائ ًال" :تعمـدوا� ،إذا ا�ستطعتم ،يف الباطية(� )14أنتم
يا من تظنون �أنكم �ستعودون �إىل من �أر�سلها� ،أنتم
يا من تعلمون ملاذا ولدمت ".فالذين ي�ستجيبون
لهذه الدعوة ويتعمدون يف العقل هم الذين ميتلكون
الغنو�ص وي�صبحون امللقنني بالعقل ،الرجال
الكاملـني .والذيـن ال يفهمونه ميلكـون الإدراك لكـن
لــي�س العقل ...ذلك هو يا تات( )15علم العقل :ت�أمل
الأ�شياء الإلهية و�إدراك اهلل .ذلك هو ح�سن �صنيع
()16
اجلرة الإلهية".
وتتجلى هنا يف هذا الن�ص فكرة �أ�سا�سية من
�أفكار الغنو�صية ,وهي فكرة اهلل ال�صانع .وتعد
الفكرة الأ�سا�سية الثانية يف الفكر الغنو�صي؛ �إذ
"ملا كانت الروح واملادة هما (املبد�آن) الأعليان،
ف�إن فكرة اخللق غري واردة يف مذهب الغنو�صيني.
ولهذا ال يقولون بخالق للعامل ،بل ب�صانع للعامل،
()17
وهي فكرة جندها عند �أفالطون".
ولعل ال�شذرات املتفرقة التي �أمكن للقارئ
 -12هكذا ورد الن�ص املرتجم و�سالمة اجلملة تقت�ضي :لي�س النار
وال املاء.
 -13امل�صدر ال�سابق �ص .98
 - 14الباطية هي اجلرة.
 - 15هكذا يرد ا�سم ابن هرم�س يف هذه الرتجمة ،والنطق ال�سائد
يف كثري من امل�صادر (طوط) بد ًال من (تات) فطوط هو الإله
امل�صري القدمي  ،Thotوقد ظهر ا�سم طوط يف امليثولوجيا امل�صرية
القدمية بو�صفه الكاتب للإله �أوزيري�س ،ومن تلك الوظيفة بو�صفه
كات ًبا ُن�سب �إليه اخرتاع الكتابة .ويف الأدبيات العربية الهرم�سية فقد
ُقدم هرم�س ،ال ابنه ،بو�صفه النبي �إدري�س الذي ين�سب �إليه علم
الكتابة وال�صنعة.
 -16المصدر السابق ص .99 – 98
 -17عبدالرحمن بدوي ،مو�سوعة الفل�سفة (بريوت ،امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�شر .ط الأوىل 1984م) والكلمة بني
معقوفتني من ت�صويبي.

)Semat, 2, 2, (May 2014

مالحظتها حول عدد من التماثالت بني �سمات
العامل واجلرة الإلهية عند الغنو�صيني وبني �سمات
كورا الفتة وبقوة ،ف�إذا ما و�ضعنا يف االعتبار وجود
أي�ضا عند �أفالطون �أمكننا � ً
فكرة ال�صانع � ً
أي�ضا
�أن ننتبه �إىل بع�ض �أفكار �أفالطون يف نظريته
الإب�ستمولوجية ونظريته يف عامل املثل والت�صورات
وخا�صة جمازه امل�شهور الكهف و�شم�س الوجود
وحدود الإدراك الب�شري يف معرفة عالقة الوقائع
واحلقائق � -أقول �إذا الحظنا ذلك �أمكننا �أن جند
ت�شاب ًها � ً
أي�ضا بينها وبني فكرة اجلرة الإلهية والعقل
وفكرة الكهف و�شم�س الوجود ،وهذا ما يوثق � ً
أي�ضا
يف النهاية عالقة هذه ال�شذرات بحديثه عن كورا
الذي جاء يف �سياق ت�صنيفاته الفل�سفية لأنواع
الوجود؛ و�أح�سب �أننا هنا �أمام تر�سب وا�ضح
لكورا بني �أفالطون والهرم�سية ،وحتديدً ا يف فكرة
العامل/الوعاء يف الغنو�صية.
 -3كــــورا عند جـوليا كري�ستيفا (Juli
:)Kristeva

ويبدو مما تقدم �أن الوعاء الأمومي/كورا
عند �أفالطون نوع من الوجود ذو عالقة وثيقة
بالت�صورات ،ولكن قراء �أفالطون املحدثني يطورون
فكرة الت�صورات هذه ،فجوليا كري�ستيفا جتعل
الوعاء الأمومي �أثناء درا�ستها اللغوية امل�ستفيدة
من التحليل النف�سي �أم ًرا �ساب ًقا ومتعال ًيا .فهي
ترى �أن اللغة بالن�سبة �إىل املحلل هي املكان ،مكان
نظاما من الإ�شارات
املتكلم الوحيد ،بو�صفها
ً
يبدو مزيدً ا كل مرة ،وي�ضم كل التجارب النف�سية
()18
وخمتلف �أنواع الإدراكات.
وترى �أن كورا " Choraوعاء �أمومي �سابق
لال�سم وللأب ،حتى �إن ا�سم املقطع ال�صوتي ال
ينا�سبه( .)19فلن�صحح � ًإذا موقف �سيغال :لي�س �إىل
�شيء و�إمنا �إىل ما قبل ت�صور ال�شيء ،لي�س �إىل الأنا
و�إمنا �إىل ال ً � -
أي�ضا  -الأنا ،يرجع من خالل هذا
�صاف مكثف
الن�سق ال�سيميوتيكى امل�ؤلف من دال ٍ
 -18جوليا كري�ستيفا ،ا�سم موت �أو حياة ،ترجمة �صبحي الب�ستاين،
جملة الفكر العربي املعا�صر عدد � 32سنة 1983م� ،ص .72
 -19امل�صدر ال�سابق �ص .73
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للم�ؤثر ومواز النتقال �إىل الفعل .عندما يح�صل
مثل هذا اال�ستعمال ملا قبل ت�صور ال�شيء وللغة التي
تنا�سبه عند الفرد النا�ضج ال يتعلق الأمر عندها
بنكو�ص ب�سيط ،و�إمنا ب�إعادة تنظيم خا�ص للعالقة
الثالثية التي ت�ساند موقف الفرد ووظيفة الرمز
()20
على حد �سواء".
وت�ستفيد جوليا كري�ستيفا يف درا�ستها اللغوية
من م�صطلح كورا يف اخللفية التي ت�ؤ�س�س عليها
مل�صطلحيها :ال�سيميائي والرمزي( .)21فالرمزي
عند كري�ستيفا م�شدود �إىل عالقة الدال باملدلول.
ومبا �أن عالقة الدال باملدلول اعتباطية كما يقرر
علماء اللغة وعلى ر�أ�سهم �سو�سري ،الذي اقرتح
فكرة التحفيز ليت�سنى �ضم كلمة ما �إىل ت�صور
ما �أو بعبارة �أخرى �ضم دال ما �إىل مدلول معني.
ولكن جوليا تقرتح "�أن اجلانب التحفيزي لهذه
العالقة يكمن يف الدوافع الال�شعورية والعمليات
الأولية (الإزاحة والتكثيف) التي تع�ضد الرتابط
االعتباطي لدال معني مبدلول معني .وهذا
االقرتان للعمليات الأولية (الإزاحة) و(التكثيف)
بـ (الكناية) و(اال�ستعارة) قد بينه جاك الكان يف
قراءته لياكوب�سون وفرويد ...فكل من اال�ستعارة
والكناية تعمالن يف اللغة بو�صفهما عن�صرين
رمزيني .وبناء على ذلك ،ف�إن ارتباط الدال
باملدلول بطريقة من هذه الطرائق ينزع الأهلية
عن التف�سري االعتباطي ال�صرف .كما �أنهما
يظهران اجلوانب الرتكيبية والداللية من اللغة،
()22
تلك اجلوانب التي تدعوها كر�ستيفا الرمزي".
والرمزي عند جوليا هو نتاج للعالقة بالآخر،
 - 20امل�صدر ال�سابق �ص .73
 - 21ينظر الف�صل املعنون بال�سيميائي والرمزي من كتاب جوليا
كري�ستيفا (ثورة اللغة ال�شعرية) ،ينظر:
Julia Kristeva, Revolution in poetic language,
Translated by Margaret Waller (New York: Columbia
.University Press, 1984) P.24 -41

وخا�صة الق�سم رقم  2من الف�صل امل�شار �إليه �أعاله واملعنون بـ:
The Semiotic Chora ordering the Drives .
 -22ج .هيو �سلفرمان ،ن�صيات ترجمة ح�سن ناظم وعلي حاكم
�صالح (بريوت ،املركز الثقايف العربي ط .الأوىل 2002م ) �ص .257
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وهو نتاج اجتماعي يربز الكيفية التي يرتبط
بها النا�س ببع�ضهم كما حتددها االختالفات
()23
البيولوجية والوراثية.
والرمزي يعمل وفق بنى اخلطاب املحددة
واملقننة �سل ًفا .ولذلك فالرمزي �شكل تعنتي و�شكـل
�سلطوي ويعمل وفق قانون الأب" )24(.فقبل �أن
يظهر قانـون الأب كانت الأم ت�ضطلع بالوظيفة
الق�ضيبية ،وعندما �أ�صبحت الوظيفة وظيفة رمزية
فقدت الأم منزلتها اخلا�صة� .أما قبل ذلك" ف�إن
ج�سدها املفعم ،ذلك الوعاء ال�ضامن للحاجات،
ي�شغل مكان جميع املظاهر وامل�سرات الرنج�سية،
ومن ثم اخليالية ...كانت هي الق�ضيب "ومع
ذلك فمع اكت�شاف الإخ�صاء فقدت الأم منزلتها
اخلا�صة :مبعنى �أن الذات ُجردت من اعتمادها
على الأم "،و�إدراك هذا االفتقار جعل من الوظيفة
()25
الق�ضيبية وظيفة رمزية" .
وتف�صل جوليا كري�ستيفا هذه الفروقات بني
ّ
ال�سيميائي والرمزي م�ستندة �إىل العمليات الأولية
القائمة على قانوين الإزاحة والتكثيف .وح�سب
جوليا ف�إن كورا تكونها الدوافع وكوابحها ،وهي
()26
مفعمة بحركتها الذاتية املنظمة.
وهذا املفهوم �أ�سا�سي لدى جوليا فهو مييز
بو�ضوح "ك ًال غري حمدد ت�شكله الدوافع وكوابحها
بحركية ذاتية زاخرة باحلركة قدر ما هي منظمة؛
�إن هذه الكورا تعني ما هو متحرك ،وتعني تعب ًريا
ً
م�شروطا ت�شكله احلركات وكوابحها املتناوبة.
والكورا بو�صفها تعبريات متقطعة (على نحو
�إيقاعي منتظم) حتظى ب�أهمية تفوق �أهمية
احتمالية املطابقة واملكانية والزمانية .وعالوة
على ذلك تقرر كر�ستيفا �أن الكورا هي منط
تدليلي مل تلفظ فيه العالمة الل�سانية بعد ،بو�صفها
غيا ًبا للمو�ضوع ،وبو�صفها متييزً ا بني احلقيقي
23- Julia Kristeva , Revolution in poetic language,
p29

� -24سلفرمان ،ن�صيات� ،ص 258-257
 - 25امل�صدر ال�سابق �ص 258

26- Julia Kristeva, Revolution in poetic language, p
25.
http://journals.uob.edu.bh

والرمزي .ومن هنا ف�إن الكورا �أهم من العالقة
القائمة بني الدال واملدلول� ،أو �أنها تع�ضد هذه
العالقة .ومع الكورا ال�سيميائية ال يكون االختالف
والهوية حا�ضرين بعد� ...إن �إحدى �سمات العالمة
مو�ضوعا حا�ض ًرا.
هي �أن املدلول ال يعني �ضرورة
ً
والكورا ت�سبق هذا املعنى القائل �إن املو�ضوع غائب.
فالتمييز لي�س جز ًءا من الوظيفة ال�سيميائية ،لأن
()27
ذلك ميثل م�س�ألة رمزية بنف�سه".
وبناء على ما تف�صله جوليا من فروقات بني
ال�سيميائي والرمزي يت�ضح �أنه مثلما �أن العالمة
والرتكيب �سمتان للوظيفة الرمزية ف�إن �سمات
"التدفق والطاقة واملو�سيقية والأمومة والقابلية
على التلقي -باخت�صار اللغة ال�شعرية  -ميكن
�أن ُتن�سب �إىل ال�سيميائي )28(".ومع ذلك ترى
جوليا �أنه على الرغم من �أن �أفالطون ع ّرف كورا
عرب فكرة الوعاء وعرب فكرة الأمومية املغذية
والعا�ضدة �إال �أنها ترى �أنها تفتقد ال�سمة الألوهية
()29
�أو القد�سية
وقد الحظ �سلفرمان يف مقارنته بني جوليا
ومريلوبونتي �أن ثمة تطاب ًقا بني تف�سري كري�ستيفا
للعالقات القائمة بني ال�سيميائي والرمزي وبني
ما ي�سميه مريلوبونتي اللغة املح�ضة واللغة غري
املبا�شرة .فاللغة غري املبا�شرة هي امل�س�ؤولة عن
النمط اخلالق والثوري ,وهو ما يطابق اجلانب
ال�سيميائي عند جوليا ،الذي ال ي�ؤطره القانون
الأبوي الرمزي وال جمموعة القواعد الداللية
ال�سائدة يف اللغة املقررة �سل ًفا .وهذا ما يربط
عموما باجلانب الأنثوي
ال�شعرية والإبداعية
ً
الأمومي( .)30وكل هذا -كما نرى  -ذو عالقة وثيقة
مبفهوم كورا الوعاء الأمومي ال�شامل اخلالق.

 -4كورا عند دريدا

(:)Jacques Derrida

اهتم دريدا مبحاورة تيماو�س (طيماو�س) التي

� -27سلفرمان ،ن�صيات� ،ص .259
 - 28امل�صدر ال�سابق 260

29- Julia Kristeva, Revolution in poetic language, p
26

� -30سلفرمان ،ن�صيات �ص 162-062

)Semat, 2, 2, (May 2014

ورد فيها احلديث عن (كورا) يف �سياق اهتمامه
ب�أفالطون ومناوراته وحتليالته التفكيكية لأفكاره
يف عدد من كتبه  ,خا�صة يف كتاب (�صيدلية
�أفالطون) ويف كتابه (يف اال�سم) .ففي (�صيدلية
�أفالطون) نرث عددًا من الأفكار الواردة يف هذه
املحاورة يف ت�ضاعيف ف�صول هذا الكتاب� .أما يف
كتاب (يف اال�سم) املق�سم �إىل ثالثة �أجزاء فقد
خ�ص دريدا كورا بق�سم مهم من هذا الكتاب(,)31
حيث تناول كورا من زاوية مقارباته وقراءاته
املعروفة للفكر الغربي عامة ،ولأفالطون خا�صة،
ويظهر يف هذا الق�سم من كتابه جملة �أفكاره
وم�صطلحاته ومفاهيمه املت�شابكة مع بع�ضها
()32
وعالقتها مب�س�ألة الت�سمية.
وقد �أ�شار دريدا �إىل موقع (كورا) يف درا�ساته
بو�صفها جز ًءا مه ًما يف جهازه املعريف ملناق�شة ق�ضية
اال�سم .يقول" :تعترب كل حماولة من املحاوالت
الثالث :انفعاالت ،ما عدا اال�سم ،خورا Khora
م�ؤل ًفا م�ستق ًال .وقد تقر�أ كما هي .ف�إذا ارتئي �أن
تن�شر م ًعا ف�إن �سل�سلة من ذات القيمة thematique
توحدها بالرغم من الأ�صل املتميز لكل منها� ،إنها
ت�ؤلف �ضر ًبا من ق�ضية حول اال�سم تتكون من ثالثة
()33
ف�صول �أو ثالثة �أزمنة ،ثالثة ت�صورات � ً
أي�ضا".
هكذا ي�ضع دريدا كورا �ضمن �سل�سلة اهتماماته،
فكورا تدور يف فلك ق�ضية اال�سم .ولكنها � -أي كورا -
31- Jacques Derrida, On The Name, Translated by
David Wood, John P. Leavey, JR. , and Ian Mcleod
(Stanford University press, Stanford Califoornia,
)1995

يخ�ص�ص دريدا الق�سم الأخري من كتابه
(كورا) ينظر ال�صفحات من � 98إىل 721
 -32ينظر كتاب دريدا ( emaN eTh nOفي االسم) الصفحات ما بين
()On The Name

.721 - 98

لـ

 -33دريدا ،انفعاالت ،ترجمة عزيز توما (�سوريا ،دار احلوار
ط.الأوىل 2005م) �ص  .13وقد كانت املقاالت الثالث (يف اال�سم)
و(كورا) و(انفعاالت) مفرقة ،وحني �صدرت املقاالت الثالث يف
فرن�سا يف جملد واحد بعنوان (يف اال�سم) حرر دريدا ب�ضع �صفحات
ُو�ضعت يف مقدمة الكتاب ،وهي ال�صفحات التي ترجم عزيز توما
جز ًءا منها و�صدر بها ترجمته ل ـ (انفعاالت) فبدت وك�أنها مقدمة
دريدا لكتاب انفعاالت ،وكان يح�سن الإ�شارة �إىل ذلك.
http://journals.uob.edu.bh
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عنده  -كما �سرنى  -ذات عالقة بفكرة الأثر الأ�صلي.
يقول "خورا :حماولة هي الأقدم من املحاوالت الثالث،
واملختلف مع ذلك من حيث الـ (طبيعة) �أو (حامل
الأثر) الأ�صلي ،ح�سب ت�صورنا� .إنها حتدد فقط م�أز ًقا
()34
مثال ًياللن�صالأفالطوين".
وقد ركز دريدا كث ًريا من اهتمامه على حماورة
تيماو�س من بني نتاج �أفالطون ,وركز يف تيماو�س
حتديدً ا على اجلزء املتعلق ب ـ (كورا) .ويظهر ذلك
ب�شكل جلي يف كتابه (�صيدلية �أفالطون)؛ �إذ يجد
القارىء يف موا�ضع خمتلفة من هذا الكتاب تتب ًعا
للأفكار التي �أثارها �أفالطون حول (كورا) .كما
يجد حف ًرا عمي ًقا حول تلك الأفكار والأ�سئلة التي
تثريها (كورا) لدى دريدا .فمث ًال يف الق�سم الأخري
من (�صيدلية �أفالطون) املعنون بـ ـ (اللعب من
الفارماكون �إىل احلرف ,ومن العماء �إىل الزيادة)
يبد�أ دريدا هذا الف�صل مبفردة اللعب  ,ويلعب
هو بدوره لعبه التقوي�ضي املعروف حف ًرا وتعمي ًقا
فل�سف ًيا حولها .ثم يتوقف عند ق�ضية ال�صوت
والكتابة واحلروف ,و�أثناء ذلك يتناول (كورا)
وي�ستفيد من مالحمها التي حددها �أفالطون (تلك
التي ف�صلت احلديث عنها يف مطلع بحثي هذا)
لي�صل �إىل ا�ستنتاجاته التفكيكية حول ال�صوت
والكتابة واالختالف والنق�ش والأثر .يقول« :ال
�شك �أن حماورة "الطيماو�س" قد نبهتنا من قبل:
ففي جميع هذه املقارنات مع الكتابة ينبغي �أال
نحمل احلروف على معناها احلريف ...ومع ذلك
فنالحظ يف "الطيماو�س" ال فح�سب �أن اللعب
الريا�ضي (من الريا�ضيات) للتنا�سبات يحيل �إىل
لوغو�س قادر على اال�ستغناء عن ال�صوت ...بل �أكرث
 -34امل�صدر ال�سابق �ص  33ويوا�صل املرتجم ترجمته للجملة بقوله:
« ...للن�ص الأفالطوين .وتيمة  Timeeي�سمي خورا  Khoraمو�ضع،
مكان ،ف�سحة »..وقد ا�ستخدم املرتجم كلمة تيمة وبجوارها املفردة
الأجنبية  ،Timeeوهو خط�أ وا�ضح؛ لأنك �إذا رجعت لن�ص دريدا
جتده يقول:
«The Timaeus names Khora (locality, place

" … ,spacing,site)، thisفح�سب ن�ص دريدا ال وجود لتيمة
و�إمنا هناك تيماو�س �إ�شارة �إىل حماورة تيماو�س ،ينظر كتاب دريدا
, Jacques Derrida, on the Name , p. xv
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من هذا �أن �إدخال الآخر واملزيج ...و�إ�شكالية العلة
التائهة واملو�ضع ـ النوع الثالث غري القابل لالختزال
ـ وازدواجية النماذج ...هذا كله يلزم ...بتحديد
�أ�صل العامل ك�أثر � ,traceأي انخطاط ال�صور
والر�سوم اخليالية يف البوتقة ,يف الوعاء .بوتقة
ووعاء غري قائمني يف �أي مكان ,ولي�سا ممنوحني
�أبدً ا يف �صورة احل�ضور �أو يف ح�ضور ال�صورة� ,إذ
()35
َ
االنتقا�ش يف الأم".
كالهما يفرت�ضان من قب ُل
هاهو دريدا يلتقط �أبرز مالمح (كورا) لدى
�أفالطون كورا/البوتقة �أو الوعاء ,وهي كذلك
الرحم ( )matrixوالأم ,الرحم احلا�ضن للمادة
املنتق�شة فيه .و دريدا يف هذا املقطع املقتب�س
يلعب على داللة املفردة ( )matrixكونها تعني � ً
أي�ضا
القالب املطبعي ,وهو ما يربط فكر �أفالطون يف
()36
هذه امل�س�ألة بتيمة الأم.
ومي�ضي دريدا �أبعد و�أعمق يف ا�ستالل الدالالت
من فكرة االنتقا�ش �أو الطبع والدمغ ,فريكز نظره
على فكرة املحل �أو املو�ضع يف هذا الرحم احلاوي.
يقول�" :إن "املو�ضع" و"املحل" ,ما تظهر الأ�شياء
"فيه" وتتجلى "فوقه"" ,الوعاء"" ,البوتقة",
"الأم"" ,احلا�ضنة" ,هذه ال�صيغ جمي ًعا �إمنا
تدفع �إىل التفكري بالف�ضاء حاوي الأ�شياء .لكن
يف مو�ضع �أبعد يتعلق الأمر بـ "حامل الدمغات"ب ـ ـ
"ال�سواغ" ,باملادة املنزوعة الرائحة كل ًيا التي
يثبت فيها العطارون الروائح  ,بالذهب الذي يقدر
(اجلوهرجي)(� )37أن ينق�ش فوقه وفرة ال�صور
 - 35دريدا � ,صيدلية �أفالطون .ترجمة كاظم جهاد (تون�س  ,دار
اجلنوب � ,سنة 1998م) �ص  121-021والكلمات يف الن�ص املقتب�س
امل�ؤكد عليها باللون الأ�سود الغامق من عمل دريدا نف�سه.
 - 36يقول كاظم جهاد" :تدل  matriceعلى امل�صهر والبوتقة،
وعلى الرحم � ً
أي�ضا فهي تعني كل ما هو حاو لل�شيء �أو مت�ضمن عليه.
ومن هنا تطلق املفردة � ً
أي�ضا على القوالب املطبعية للكتاب� ،إنها
ن�سخته الأم .وما يلمح �إليه دريدا هو بالطبع اندراج فكر �أفالطون
يف مو�ضوعة الأم وبنيتها ».ينظر حا�شية ج �ص  121من (�صيدلية
�أفالطون).
 - 37وردت يف الن�ص (اجلوهري) وقد عدلتها لأن ال�سياق يقت�ضي
جوهرجي (لذي يعمل باملجوهرات) لأن ترجمتها باجلوهري ملب�سة
يف �سياق فل�سفي ي�صرف الفهم �إىل فكرة اجلوهر مقابل العر�ض.
http://journals.uob.edu.bh

املتباينة".
ومع �أن دريدا معروف بتتبعه وتقوي�ضه للفكر
الغربي والفل�سفة الغربية عودًا بها �إىل �أفالطون،
الذي تعر�ض له بعدد من امل�ساءالت والتقوي�ضات،
�إال �أننا �سنالحظ هنا احتفاظ كورا بكثري من
ال�سمات التي �سكها لها �أفالطون .بل �سنالحظ
كيف طورها دريدا وربطها مبا �سماه فيما بعد
الأثر/الأ�صل ،كما ميكن �أن نلحظ عالقتها � ً
أي�ضا
بفكرة ال�سر( ،)39ومب�صطلح االختالف وغريه� ،إذ
تت�شابك املفاهيم لدى دريدا وي�صعب ف�صلها.
يقول دريدا �إن كورا هي مكان �أو موقع ال�شيء
الذي يف�سح املجال ل�شيء للتخلق والوجود ،كورا هو
"هذا الـ �شيء الذي ال يف�سح املجال ل�شيء دون
�أن مينح �شي ًئا على االطالق :ال النماذج املثالية
للأ�شياء وال الن�سخ التي يقيدها فيها خالق مثابر
والفكرة وا�ضحة �أمام �أنظاره .خورا ،فاقد احل�س،
منيع �إمنا بال ق�سوة� ،صعب اخل�ضوع للبالغة،
خورا تثبط الهمة .هي نف�سها التي حتطم جهود
القناعة وكل من يحاول االعتقاد �أو يرغب يف
احلمل على االعتقاد ،على �سبيل املثال ،بالأ�شكال
�أو باملجازات �أو �إغواءات اخلطاب .خورا حماولة
لي�ست حم�سو�سة وال وا�ضحة ،ال ا�ستعارة وال تعيي ًنا
حرف ًيا ،ال هذا وال ذاك ،بل هذا وذاك .ت�شارك وال
ت�شارك يف مفردات مزدوجة� .إنها � ً
أي�ضا (حاملة)
�أو (حا�ضنة) ت�شبه ،مع ذلك ،ا�س ًما عل ًما متميزًا،
وا�س ًما �شخ�ص ًيا ،كذلك ا�س ًما �أموم ًيا وبكر ًيا (ولهذا
ال�سبب نقول هنا دائ ًما خورا ولي�س اخلورا كما تقال
دائ ًما) بينما ،مع ذلك ،حتدد ب�صمت اللقب الذي
نطلقه عليها ،وت�صمد فيما وراء كل �شكل �أمومي
و�أنثوي �أو الهوتي ،و�سط جتربة يتعلق الأمر فيها
بالتفكري .هكذا ويف �أعماق ال�صمت يبدو �أن
خورا ت�ستدعي ا�سمها ،غري �أنها يف احلقيقة لقب
ال�سم �شخ�صي ،رمبا مل تعد حتى ً
منطا �أو ً
حفظا
للكالم .لي�ست �أكرث من هذا العمق بال قعر الذي
()38

� - 38صيدلية �أفالطون � ,ص121
 - 39يقول دريدا« :وال�سر �سيبقى متوار ًيا �صامتًا حم�ص ًنا مثل ال ـ ـ
 »koraانفعاالت �ص 07

)Semat, 2, 2, (May 2014

يب�شر بالليل بعد نهار .يف حالة خورا ،لي�س هناك
تيولوجيا (� )40سلبية وال فكر اخلري ،وال فكر الأوحد
�أو فكر اهلل خارج الكائن .هذه التجربة اخلارقة
والال متوقعة هي � ً
أي�ضا من بني باقي الأبعاد
�سيا�سية ،وهي تك�شف النقاب عن فكر من غري �أن
(تعد)( )41به ،وعن حمنة ال�سيا�سي .عندما تظاهر
�سقراط بتوجيه اخلطاب �إىل الآخرين والتحدث
عن ال�سيا�سة ...وهو مي�ضي ...بد�أ ي�شبه خورا
بنف�سه ,وميثلها يف خيال �سيم�ضي دائ ًما ب�صورة
خفية ،ويت�صورها ،هي ،خورا غري قابلة للم�س
والإدراك واحلدوث ،قريبة جدً ا بعيدة للغاية،
وهي التي تتلقـى كل �شيء يف ما وراء التبادل ويف
ما وراء العطية� .إنها مثل الواجب وال�ضـرورة بال
()43( )42
َد ْين ".
فهاهي (كورا) ما تزال حتتفظ بكونها ال�شيء
املهيء لإمكانية الوجود ,وبكونها مو�ض ًعا لت�شكل
الأ�شياء ،وبكونها غري حم�سو�سة وال مرئية �أو
وا�ضحة ،وبكونها �أمومية وحا�ضنة ،ومرتبطة بكل
ما يتعلق باملدرك العقلي مثلما و�صفها �أفالطون.
وهي هنا ح�سب �إ�ضافات دريدا ذات ارتباط
بق�ضية اال�سم ،ولكنها � ً
أي�ضا لي�ست �أكرث من العمق
الذي بال نهاية� .إنها مت�أرجحة ,فهي لي�ست هذا
وال ذاك  ,وهي االثنان م ًعا يف الوقت نف�سه .وهي
لذلك ترتبط مبا ي�سميه يف موا�ضع �أخرى بالأثر
الأ�صل .و�إ�شارته يف مطلع احلديث �إىل ذلك تكاد
تكون الأو�ضح يف هذا الربط ،و�إن كان حديثه عن
الأثر/الأ�صل يف موا�ضع �أخرى ال يك�شف فيه دريدا
عن هذه العالقة ،لكن معظم حديثه عن �سمات
 )Theology( - 40علم الالهوت �أو البحث يف الإلهيات «واللفظ
اليوناين ثيولوجيا معناه الأ�صلي اال�شتقاقي القول يف اهلل .لكن معناه
تطور كث ًريا «ينظر عبدالرحمن بدوي ،ملحق مو�سوعة الفل�سفة
(بريوت ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ط .الأوىل 1996م)
مادة الإلهيات.
 - 41وردت يف الن�ص املرتجم هكذا« :من غري �أن توعد به «وقد
عدلتها يف الن�ص �أعاله بني معقوفتني.
 -42كلمة دين بني معقوفتني م�ضبوطة بال�شكل من عملي ،وكان
امل�أمول �أن ي�ضبطها املرتجم فهي من الدين �إذ هي يف ن�ص دريدا
(.)debt
 -43دريدا ،انفعاالت �ص .43-33
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الأثر الأ�صل يتالقى يف مفا�صل مهمة مع ال�سمات
املذكورة �أعاله لـ (كورا).
والأثر/الأ�صل  Traceعند دريدا هو �أدنى
�أو �أ�صغر م�ستويات البنية ال�ضرورية لإيجاد
�أي اختالف؛ �إذ املعرفة تقوم كنتيجة للعالقة
البنيوية التي تنجم عن الت�ضاد .والأثر الأ�صل هو
الإمكانية التكوينية للتالعب املتبادل بني �أطراف
الت�ضاد .وهو الإمكانية التكوينية ملا يعرف عادة
باالختالف( .)44والأثر الأ�صل هو الذي يحدد
عمومية هذا االختالف "�أي هو اال�سم الذي يحدد
عمومية الإمكانية ال�ضرورية لكل ا�سم .وملا كان
الأثر (يف الفكر امليتافيزيقي) يع ّد ثانو ًيا وم�شت ًقا
من �أ�صل وم�ضادًا له؛ �أي م�ضاد ملفهوم احل�ضور
الكامل ،ف�إن الأثر الذي ي�سمي االختالف بينهما
كان البد �أن يكون اختال ًفا قا ًرا يف هوية (احل�ضور
الكامل) ...ولهذا �سيكون الأثر الأ�صل قد �شق
()45
م�سب ًقا حلظة احل�ضور الكامل".
ولكن الغياب هو التمثيل الوحيد املمكن للأثر
الأ�صل؛ لأنه يتكون نتيجة لإمكانية واحتمالية هذا
االمنحاء� ،إذ الأثر كما يقول دريدا" :ممحاة
الذاتية وممحاة ح�ضور املرء ذاته ,ويتكون...
باالعتماد على تهديد �أو وجل اختفائه امل�ؤكد ال
حمالة )46(".وهذا الغياب احلتمي للأثر يقابل
الغياب وال مرئية الوجود امل�سمى كورا كما نلحظ.
ومبا �أن الأثر الأ�صل هو �أدنى متطلبات البنية
لأي اختالف فهو �أول املحددات بني املفردات
وامل�صطلحات �أو الكينونات ,وهكذا "ف�إن الأثر
الأ�صل يوحد يف �آن حركة مزدوجة :حركة
املرجعية ...وحركة انحراف الذات وحتويلتها عرب
الآخر� .إن الأثر البد �أن يفهم على �أنه ثنية االنعكا�س
�أو االنك�سار الراجع وغري القابل لالختزال ...ومع
عمومية بنية املرجعية هذه ت�صبح هذه البنية هي
 -44ينظر ما كتبه د.ميجان الرويلي يف مادة الأثر /الأ�صل �ضمن
كتابه امل�شرتك مع د .البازعي دليل الناقد الأدبي (بريوت ،املركز
الثقايف العربي ط .الثالثة �سنة 2002م ) �ص 211
 -45امل�صدر ال�سابق �ص 311
 -46امل�صدر ال�سابق �ص 311
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احلد الذي مينع تطابق املرجع مع ما يرجع �إليه
متاما .وبهذه القدرة كبنية مرجعية عامة
تطاب ًقا ً
يكون الأثر الأ�صل هو بنية امت�صا�ص الذات لعالمة
الآخر ...ولذلك ال ميكن �أن يكون هناك �أثر �أ�صل
()47
نقي".
وكورا يف الأ�سا�س هي ذلك النوع من الوجود
الذي مينح �شي ًئا �شكله وفر�صته للوجود حتى على
حدود اال�سم ،ثم ال يكون هو نف�سه ظاه ًرا �أو
وا�ضحا .وهو �أ�شبه بهذه البنية/الثنية التي متنح
ً
�شي ًئا فر�صته لالنك�شاف ثم تختفي.
لقد التقط دريدا من �أفالطون فكرة الدمغة
�أو حامل الدمغات التي مرت قبل قليل يف اقتبا�س
�سابق( ,)48وفيها اتكاء وا�ضح على حتديد �أفالطون
لإحدى مالمح كورا �إذ يجعل لها خا�صية ت�شبه
خا�صية املادة املنزوعة الرائحة التي يثبت بها
العطارون الرائحة ,الفكرة الكامنة هنا ترتكز على
هذه الإمكانية لتهيئة الفر�صة للوجود �أو الظهور.
يقول �أفالطون يف حماورة طيماو�س وهو يوغل يف
و�صفه لكورا" :دعني �أثري الأ�سئلة الآن ب�ش�أن النار
والعنا�صر الأخرى ...ومبا �أن هذه العنا�صر تتغري
على الدوام فال ميكن لأي �شخ�ص �أن ي�ؤكد �أن �أ ًّيا
منها يكون �شي ًئا واحدًا بد ًال من �أن يكون ال�شيء
الآخر .ويلزمنا �أن نفهم الطبائع الثالث لعملية
التغيري� ...إن الطبيعة الأوىل هي تلك التي تكون يف
عملية الن�شوء؛ والثانية تلك التي ي�أخذ الن�شوء فيها
مكانه ,والثالثة هي التي ين�ش�أ منها ال�شيء الذي
ومنتجا ب�شكل طبيعي .وميكننا
يكون �صورة �أو �شب ًها ً
�أن ن�شبه املبد�أ امل�ستقبل بالأم ,والأ�صل وامل�صدر
بالأب ,والطبيعة املتو�سطة بالطفل .وميكننا �أن نقول
�أبعد من ذلك ,وهو �أن الن�سخة �إذا كانت لتتخذ كل
�شكل من �أ�شكال التنوع  ,ف�إن املادة التي ت�صاغ منها
الن�سخة لن تكون معدة كما ينبغي حينئذ ,ما مل تكن
عدمية ال�صورة ,ومتحررة من الأثر القوي لأي �شكل
من تلك الأ�شكال التي �ستتلقاه من اخلارج بعدئذ.
لأن املادة �إذا كانت مثل �أي �شكل من الأ�شكال
 -47امل�صدر ال�سابق �ص 511-411
 -48ينظر �ص  11من هذا البحث.
http://journals.uob.edu.bh

احلادثة على نحو غري متوقع  ,حينئذ كلما انطبعت
على �ســطحها �أي من الطبيعة امل�ضادة �أو املتباينة
ب�شـكل كلي ف�إنها �ستقبل االنطباع ب�ش ـ ــكل �ســيء.
وهكذا يجب �أن يفعل �صانعو العطورات و�أولئك
الراغبون بطبع الأ�شكال على املواد الطرية.لهذا
ال�سبب ف�إن الأم ووعاء كل الأ�شياء املخلوقة واملرئية
ويف �أي طريقة حم�سو�سة ال تكون لتدعى الرتاب �أو
الهواء �أو النار �أو املاء بل يكون هذا الوعاء خملو ًقا
مرئي وال �شكل له ،يتلقى كل الأ�شياء ،وي�شارك
غري ّ
بطريقة �سرية ما فيما يتعلق باملدرك بالعقل ،ويكون
()49
إبهاما".
املخلوق الأكرث � ً
وحيث �إن طبيعة املفاهيم التي يطرحها دريدا
ي�صعب ف�صلها عن بع�ضها ,والبد من فهمهـا
مت�صاحبة مع بع�ضها ،ف�إن فكرة الأثر ذات عالقة
وثيقة مب�صطلحه الآخر (االختالف)� .إن الأثر
هو ما "يجعل حركة الداللة ممكنة ب�شرط �أن
يرتبط كل حا�ضر �أو ظاهر ب�شيء �آخر غري نف�سه،
ويحتفظ بعالمة عن�صر ما�ض متيز ح�ضوره ،كما
يهيئ نف�سه بتجويف (�أي �أثر) حمدد يكون عالمة
()50
عالقته بعن�صر امل�ستقبل" .
ومن خالل هذا التجويف (الحظ الرت�سب
ل�صورة الوعاء اخلا�ص بكورا) ميكن ملفهوم
االختالف كما يطرحه دريدا �أن يكون حمددًا لهذه
العالقة الزمنية بني املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل,
()51
�إذ العالقة ذاتها �أ�سا�س الزمن ومفهومه.
كما �أن تر�س ًبا �آخر غري �سمة التجويف والوعائية
يظهر يف مفهوم االختالف هو �سمة الإنتاجية
واملكانية؛ فاالختالف بو�صفه حركة �إنتاج لأ�شياء
خمتلفة تت�صف بكونها حركة التمايز والتباين
يرتبط مبفهوم املكانية� ،إذ "�إنتاج هذا التمايز
واالختالف ينجم عن (بينية) مكانية تقابلية بني
املت�ضادات ...ولهذا ف�إن االختالف ...يتحدد على
�أنه توزيع مكاين� ...إن املكانية ،مثلها مثل مفاهيم
� -49أفالطون ،املحاورات الكاملة ،حماورة طيماو�س مج -983 /5
.093
 -50دليل الناقد الأدبي مادة االختالف �ص 711
 -51امل�صدر ال�سابق �ص 711
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التقوي�ض الأخرى (الأثر الأ�صل مث ًال) ال هي زمان
وال هي مكان ،لكنها هي التي تعطي املكان �إمكانية
()52
وجوده .فاالختالف ...افرتا�ض م�سبق".
هكذا نلمح الرت�سب البعيد ملفهوم كورا ،حيث
الـ (كورا) �إمكانية الوجود التي ال ترى وال مت�س،
ً
افرتا�ضا م�سب ًقا له �سمة
ولكنها حا�ضرة بو�صفها
املكانية و�سمته اخلالقه و�سمته املرتبطة باملدرك

العقلي وبالت�سمية .ومن هنا ميكن �أن نلمح �أن
االختالف عند دريدا "هو �إمكانية ت�سمية و�إدراك
االختالف العيني (الطبيعي) ,واالختالف هو
دائ ًما �سابق على �أي وجود طبيعي وخارج عنه,
حتى يت�سنى للوجود/الكينونة �إمكانية الإدراك
واملعرفة ...ولهذا ف�إن االختالف �أقدم و�أ�سبق من
الوجود .وهنا يكاد مفهوم االختالف يتطابق مع
()53
مفهوم الأثر الأ�صل".

 -52امل�صدر ال�سابق �ص 711

 -53امل�صدر ال�سابق �ص 911
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