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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

13 �شعيد يقطني ـ املغرب  من اأجل تفكري ن�شقي 

متـــون 

17 دِّ يف �شعر نزار قباين مقاربة حتليلية نقدية  �شامي ح�شني علي الق�شو�س  املفارقة وِخَطاب ال�شِّ

37 الالمنتمي واخرتاق الّنموذج املو�شوف)مقاربة ثقافية يف ال�ّشعر اجلاهلي(   خل�شر هني 

55 جتليات ال�شورة يف �شعر �شالح الزهراين درا�شة يف الت�شكيل والدللة   حممد �شالح حماد احل�شيني 

 دللت  

79 العوامل املمكنة يف الرواية التاريخية قراءة يف رواية القر�شان   لولوه ح�شن العبد اهلل 

95 �ُشَنُ الّن�س َنحَو تاأويل �شو�شيولوجي للعالمة ال�ّشردية الّنقد العربّي احلديث مثال   خالد علي يا�س 

109 اخلطاب القيمي يف الق�شة القطرية الإ�شكالية... واملمار�شة   رامي اأبو �شها 

129 وظائف متثيل اخلطاب الغريي يف الرواية وفق املنظور الباختيني   اأم ال�شعد حياة 

�سياقات 

143 �شيميائيات الأن�شاق احلية: من العالمات الع�شبية اإىل الن�س اجليني   ح�شيب الكو�س 

165 عادل فتحي ريا�س  البناُء النَّ�َشقّي يف القراآن مفهومه وتطبيقه النحوي  
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لغويات 

189 احممد املالخ  التوا�شل: اأ�ش�شه الل�شانية ومقت�شياته املعرفية  

207 ال�شتماع من منظور الكتابة ول�شانيات املنطوق   عبد ال�شالم ال�شيد حامد 

225 بالغة الإقناع يف �شور اخلطاب املقامة اجلرجانّية للهمذاين اأمنوذجا   حمّمد النا�شر كّحويل 
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دعوة للمشاركة
يف العدد القادم )ربيع 2017( حول مو�شوع

» نظرية ال�سياق «



سياقات أنساق
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سيميائيات األنساق احلية: من العالمات 
العصبية إلى النص اجليني

د/ح�سيب �لكو�ش

خمترب التاريخ والعلم واملجتمع

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

اجلديدة ـ املغرب

Hassibelkouch14@yahoo.fr

تاريخ ال�ستالم: 2017/07/15

تاريخ القــــــبول: 2017/09/12

ملخ�ص:

تهـــدف هـــذه الدرا�سة اإىل كـــ�سف اأ�س�س الإر�ساء املفاهيمـــي واملنهجي يف جمال بيو�سيميائيات الأنـــ�ساق احلية، وذلك 

مـــن خـــالل التعقـــب الب�ستمولوجي للتعالق بـــن ال�سيميائيـــات والبيولوجيا، وهو ما اقتـــ�سى بالتدرج الوقـــوف عند ت�سكل 

البيو�سيميائيـــات اأول، ثـــم تاأطري اأبرز النمذجات الراهنة، وعلى اخل�سو�س منذجة جماعة كوبهاغن وجماعة تارتو ثانيا، 

واأخريا الر�سد املتكامل لتمف�سالت ال�سيميائي والبيولوجي من خالل ترابط احلياة واملعرفة.

 فقـــد اأ�سبـــح الإبدال ال�سيميائي العام  يف بـــوؤرة الن�سغالت الب�ستمولوجية داخل املختـــربات العلمية، �سواء يف جمال 

العلوم الإن�سانية اأو احلقة، وهو ما مكن عرب �سيغة تفاعلية وتكاملية من ت�سافر جهود ال�سيميائين والبيولوجين ل�سياغة 

بيان منهجي ومفاهيمي ميكن من مقاربة التعالق بن �سريورات املعرفة و�سريورات احلياة على نف�س الإحداثيات الإ�سكالية، 

وبالتايل فاإن اإ�ساءة هذا التوازي املنهجي بن ال�سريورتن من خالل مداخل ال�سنن املزدوج والبيون�س اأفرز اإ�سكال مركبا، 

مـــن جهـــة تكاملية الهاج�س البحثي واملختربي بن العلوم والباحثن، ومن جهـــة اأخرى تالزمية ال�سيميائي- البيولوجي يف 

اقرتاح عدة اإجرائية ت�ستويف احلمولة الفل�سفية والعلمية مل�ساألة املعرفة واحلياة. 

الكلمات املفاتيح:

بيو�سيميائيات، الأن�ساق احلية، ال�سنن املزدوج، بيو ن�س، DAN، العالمة، ال�سكل.
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Semiotics of living systems: from neural signs to 
genotext

HASSIB elkouch
Laboratory of history, science and society

Faculty of letters and humanities
Eljadida – Morocco

Hassibelkouch14@yahoo.fr

Abstract:
My aim in this study is to demonstrate that cognition and life have the same process in 

living systems. Neuro-semiotics is a domain of exploration of the semiosis methodology: 
code–duality modeling and bio–textuality modeling. The  defiance in contemporary life is 
to transform the biosemiotics paradigm from micro biosemiotics to macro biosemiotics. 
Our path in this search to understand the life processes has led us to a semiotic view. Life 
processes are not only significant for the organisms they involve. Signification, meaning, 
interpretation and information are not just concepts used and constructed by humans for 
describing such processes. We conclude that life processes themselves, by their very 
nature, are meaning-making, informational processes, that is, sign processes (semiosis), 
and thus can be fruitfully understood within a semiotic perspective.

Keys words:

Biosemiotics, livings systems, code – duality, bio – textuality, DNA, signs, form.



145
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

راهنية البيو�سيميائيات:

0-1. ملاذا البيو�سيميائيات؟ 

 منـــذ بدايـــة الت�سعينيـــات مـــن القرن املـــا�سي، 

 )Cognitive Turn( املعـــريف  املنعطـــف  �سكل 

للبيو�سيميائيـــات اإبـــدال Paradigm نظريـــا داخل 

العلـــوم  البيوفزيـــاء،  البيولوجيـــا،  ال�سيميائيـــات، 

املعرفيـــة، العلـــوم املعقـــدة، اليتولوجيـــا املعرفيـــة، 

الذكاء ال�سطناعـــي والبيومعلوميات. وجت�سدت قوة 

القرتاحـــات الب�ستمولوجية لهـــذا الإبدال من خالل 

الإجماع العلمي)Scientific Consensus( حول 

ا�ستعمال مفاهيمـــه وا�ستثمار منذجاته بن الباحثن 

يف العلوم الدقيقة والإن�سانيات على حد �سواء، وتوحيد 

م�ستويـــات التعقيـــد يف الظاهـــرة العلميـــة، واإعـــادة 

�سياغة فل�سفة العلم، واإخ�ساب خمتربات البيولوجيا 

اجلزيئيـــة والبيولوجيـــا احلا�سوبيـــة باأطـــر معرفيـــة 

للمراقبـــة التطبيقيـــة قائمة على املنطـــق والتح�سيب 

)Computation( ومراعيـــة للـــ�سرط الإنـــ�ساين. 

وتع�سدت هذه اخلا�سيـــات الب�ستمولوجية باملاأ�س�سة 

العلميـــة، حيـــث ت�سكلـــت �سبكـــة توا�سليـــة، متفاعلة 

وديناميـــة بن مراكز البحث يف العامل. ولتلتحم لأول 

مـــرة يف تاريـــخ العلم الـــ�سريورات املعقـــدة للمعلومة 

)Information( الفيزيائية يف اأبعادها املعرفية مع 

ال�سريورات املعقدة للعالمة )Sign( ال�سيميائية يف 

اأبعادها احلية. لقد �سكل هذا ال�سياق العلمي حمفزا 

لنا من اأجل حتقيق مهمتـــن متالزمتن: الإ�سهام يف 

�سياغـــة الأطر املفهومية لالإبـــدال البيو�سيميائي من 

جهة، وربـــط )Connection( ال�سياق املحلي بهذه 

التطورات املهمة من جهة اأخرى. 

0-2. ما هو برنامج البحث ؟ 

يقـــوم برنامج البحـــث على ا�سرتاتيجيـــة ثالثية 

متدرجة ومتكاملة:

التاأطري الب�ستمولوجي لالإ�سكالت،  ●●

حتديد املفاهيم املرتبطة بها وتفكيك النماذج،  ●●

اإبراز حدود املعاجلات املقرتحة واإمكانية تطويرها  ●●

من خالل �سياغة اأ�سئلة جديدة. 

لقد حاولنا �سياغة م�سلمة حتديدية توؤطر البنية 

املفهومية للبيو�سيميائيات من خالل: 

اإبراز خا�سيات املفهوم ال�سيميائي،  ●●

احلفـــر يف التجـــذر الب�ستيمـــي بـــن ال�سيميائيات  ●●

بيو�سيميائيـــات  خـــالل  مـــن  والبيولوجيـــا 

 ،)Rothschild(

حتديـــد املجال العلمـــي للظاهـــرة البيو�سيميائية،  ●●

والبنيـــة ال�سورية والرمزية لإجراءات املقاربة من 

 ،)Jakob von uexküll( خالل  �سيميائيات

املو�سعة الب�ستمولوجية لالإبدال البيو�سيميائي.  ●●

النمذجـــات  تفكيـــك  علـــى  عملنـــا  ذلـــك  بعـــد 

ال�سيميائيـــات  وحتديـــدا  الراهنـــة،  البيو�سيميائيـــة 

اأو�سحنـــا  فقـــد    ،Neurosemiotics الع�سبيـــة 

الإمكانات املفهومية للنمذجتن املتعلقتن ب�سميائيات 

املـــزدوج  – الـــ�سنن  منذجـــة  خـــالل  مـــن   DNA 
Code-duality  جلماعـــة كوبنهاغـــن متمثلـــة يف 
ومنذجـــة   ،Hoffmeyerو  Emmeche اأعمـــال 

البيو-نـــ�س Bio-texte جلماعـــة تارتو جم�سدة يف 

اأعمـــال Kull، وذلك ق�سد معاجلة التحول املنهجي 

يف البيولوجيـــا اجلزيئية، حيث اأ�سبحت العالمة هي 

الوحـــدة القاعدية لـــدرا�سة احلياة وليـــ�ست اجلزيئة 

 .Molecule)1(

جامعة  من   Emmeche الباحثن  اإىل  بالتقدير  املو�سول  بال�سكر  نتوجه   )1(

كوبنهاغن بالدامنارك وKull  من جامعة تارتو با�ستونيا على دعمهما العلمي 

للمرجعيات  النظرية  الإ�ساءات  من  بع�سا  ت�سكل  وهي  الدرا�سة،  هذه  لبلورة 

ورد  فما  وبالتايل  املعرفة،  �سيميوفزياء  حول  م�سروعنا  توؤطر  التي  اخللفية 

جممال ـ اأحيانا ـ  يجد تف�سيله يف اأعمالنا الأ�سا�سية، ينظر للتقريب: 

اإىل  اخلطاب  اأن�ساق  من  املعرفة،  �سيميوفزياء  اإىل  مدخل  الكو�س.  ح�سيب، 

اأن�ساق الثقافة، دار الوراق للن�سر، الأردن، 2015.
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0-3. ما هي الآفاق؟ 

اإعـــادة �سياغـــة الإ�سكالت العلميـــة  اأجـــل  مـــن 

 الراهنة داخل البيو�سيميائيات اقرتحنا توليفا جديدا

New combination للمفاهيـــم ي�سمـــح بتفعيـــل 
هذه النمذجات من خالل: 

النقـــل النظـــري، يف اأبعاده املفهوميـــة، املنهجية 

والب�ستمولوجيـــة لالإبـــدال البيو�سيميائي من البحث 

يف التعاي�س الداخلـــي Endosymbiosis للكائنات 

احليـــة الطبيعية )الإن�سان، احليـــوان والنبات(. اأي، 

ال�سبـــكات الع�سبيـــة الطبيعيـــة، والكائنـــات احليـــة 

ال�سبـــكات  اأي  الآليـــة(،  )الأنـــ�ساق  ال�سطناعيـــة 

الع�سبيـــة ال�سطناعيـــة، اإىل البحـــث يف التعايـــ�س 

الإنـــ�سان  بـــن  اأي،   .Exosymbiosis اخلارجـــي 

والإنـــ�سان، الإنـــ�سان والظاهـــرة العلميـــة، الإنـــ�سان 

واملحيـــط يف كليتـــه. فالتعايـــ�س هو ال�سمـــة الطبيعية 

لل�سبكة التوا�سلية يف الكون احلي. 

الربط بن املعرفة واحلياة هو ربط فطري، وهذا 

الربط يخ�سع ل�سرط �سروري هو احلرية ال�سيميائية 

Semiotic Freedom. فالأنـــ�ساق احلية ل حتقق 
اإنتـــاج ذاتهـــا ب�سكل منظـــم وخال مـــن الت�سوهات يف 

غياب هذه احلرية، وهي قانون بيوفزيائي �سيميائي. 

حيـــث ل تنظيم ذاتـــي، ل منو طبيعـــي عندما يخ�سع 

الن�سق احلي ملراقبـــة خارجية متنعه من ت�سييد كونه 

 .Umwelt الذاتي

1 – ماهي البيو�سيميائيات ؟

1-1 املفهوم ال�سيميائي:

املجال املعريف هـــو �سل�سلة من الـــ�سروط التي ت�سع 

القيـــود ملفاهيمها، حيث ي�سبح حتديـــد البنية املعرفية 

للبنيـــة  حتديـــد  هـــو    Knowledge Structure

املفهوميـــة Terminology Structure، فـــكل نـــ�سق 

معـــريف لـــه تنظيمـــه اخلـــا�س. فامل�ساءلة التـــي حتاول 

�سيميائيات املفهوم بلورتها تتجاوز الإ�سكالت املنطقية 

 Semiotic Nature للتحديد اإىل الطبيعة ال�سيميائية

للمفهـــوم يف حـــد ذاته: بـــاأي معنى نتحـــدث عن مفهوم 

 Thellefsen ما باعتباره مفهومـــا �سيميائيا؟ يفرت�س

اأن البنيـــة املفهوميـــة يف ال�سيميائيات تقـــوم على مركز 

منظـــم ي�سميه العالمـــة الأ�سا�سية: العالمـــة الأ�سا�سية 

ب�سغـــط  تقـــوم  التـــي  هـــي   Fundamental Sign
وتو�سيلهـــا  املعلومـــات  مـــن  جمموعـــة   Compress
التوا�سلـــي  فالأثـــر   .Interpertant املـــوؤول  اإىل 

الأثـــر  ما يحـــدد  هـــو    communication effect
 .Significance Effect)1(

التدليلي 

مـــن  جمموعـــة  تـــ�سرتط  الأ�سا�سيـــة  العالمـــة 

اخل�سائ�س يف املفهوم قبل تنظيمه داخل الن�سق:

الطبيعة الرمزيـــة للمفهوم مقيـــدة بوا�سطة حقله  ●●

املعريف، 

ل يعكـــ�س مفهوم مبفرده البنيـــة املعرفية ولكن من  ●●

خـــالل تعالقه مع جمموعـــة من املفاهيـــم امل�سكلة 

للن�سق، 

يحتـــوي املفهوم على خا�سية تفرده التي متيزه عن  ●●

غريه من املفاهيم، 

دللـــة املفهوم يتـــم التعبـــري عنها غائيـــا؛ اأي نتاج  ●●

 ،Final Causation سببية نهائية�

دللـــة املفهوم تتمظهر من خالل جمموع العالقات  ●●

املمكنة مع باقي املفاهيم داخل الن�سق، 

عدم اقرتان املفهوم ب�سمات ميتافيزيقية ومطلقة.  ●●

اأي، اأن يكون واقعيا ون�سبيا، 

مبـــا اأن كل معرفـــة هي قابلـــة للخطاأ فهـــي موؤقتة،  ●●

وعليه، فاملفهوم، ذو طبيعة موؤقتة. 

(1) Thellefsen, Torkild. Semiotic Knowledge Organization: theory 
and method development, P: 88.
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تت�سكل، اإذن، البنية املفهومية من:

مفهـــوم مركزي يـــ�سكل القاعدة املعرفيـــة للن�سق.  ●●

ويكمـــن دوره يف تنظيـــم العالقات بـــن املفاهيم، 

ر�سد املفاهيـــم اجلديـــدة، وتعديـــل اخل�سائ�س. 

ويرتبـــط تطـــور نـــ�سق معـــريف ما بتطـــور العالمة 

الأ�سا�سية، 

مفاهيـــم فرعية حتدد الواجهـــة Interface●● التي 

يتوا�سل عربها الباحثون، 

خ�سائ�س حتدد الكيفيات التي تنظم بها العالمة  ●●

الأ�سا�سية التعالق بن املفاهيم الفرعية. 

  Auto-Organisation الذاتـــي  اإن النتظـــام 

لبنية مفهوميـــة ي�سمح باإمكانية معاجلـــة الإ�سكالت 

الداخليـــة للنـــ�سق، وهـــو ما يجعـــل منه ن�سقـــا خبريا 

Expert System  ببنيته. وميكن �سورنة العنا�سر 

ال�سالفة ب�سريا كالآتي:

املوؤولاملطور

Interface الواجهة ...........................................................

خ�سائ�ش �لتنظيم

الن�سق اخلبري

Expert System

العالمة الأ�سا�سية

) القاعدة املعرفية(

املفاهيم الفرعية

�سكل 1: البنية املفهومية للن�سق املعريف

املفهوميـــة  للبنيـــة  ل يحقـــق  اخلبـــري  النـــ�سق 

ا�ستقاللية مو�سوعية Objective، ولكن ا�ستقاللية 

تفاعلية، حيث الـــذات العارفة متتلك اإمكانية تطوير 

الن�سق ومنو املعرفة العلمية. 

:)Semio(وال�سيميو )Bio( 1-2 تعالق البيو

هل يتعلـــق الأمر ببنيـــة مفهوميـــة ذات عالمتن 

تنظـــم  واحـــدة  اأ�سا�سيـــة  اأو بعالمـــة  اأ�سا�سيتـــن؟ 

ن�سقن معرفيـــن: ال�سيميائيـــات والبيولوجيا؟ يعترب 

Kull اأول مـــن نبـــه الباحثـــن يف البيو�سيميائيـــات 

 ،Rothschild اإىل الـــرتات النظـــري الـــذي خلفـــه

باعتبـــاره اأول مـــن حـــدد التعالـــق بـــن ال�سيميائيات 

اإن ا�ستعمال مفهوم »البيو�سيميائيات« 
 

والبيولوجيا:

رغـــم  ال�ستينيـــات،  خـــالل  روت�سيلـــد  طـــرف  مـــن 

غيـــاب الهتمـــام باأعمالـــه من طـــرف مـــوؤ�س�سي هذا 

احلقـــل لفـــرة طويلـــة، يربهن علـــى اأن منطق منو 

 التفكـــري العلمـــي يعمـــل علـــى خلـــق حلـــول متماثلة

Identical Solutions  يف ا�ستقالل عن بع�سها 
اأماكـــن  ويف  خمتلفـــن  مفكريـــن  وعـــرب  البعـــ�ض 

.
)1(

خمتلفة 

اإن اهتمـــام Rothschild بعلـــم النف�س املر�سي 

والتحليـــل النفـــ�سي والأمـــرا�س العقليـــة والت�سريـــح 

الع�سبي مكنه من حماولة توحيد جمموعة من العلوم 

املهتمة مبا هو ج�سدي- فزيائي من جهة وعلوم ترتبط 

مبـــا هو نف�سي – ذاتي من جهة اأخرى، وذلك لتجاوز 

اإخفـــاق الأوىل يف تفـــ�سري ما هو غري قابـــل لالختبار 

واإخفاق الثانية يف ربـــط النتائج النظرية بالتعليالت 

ثـــم �ساغ التعالـــق بيو�سيميائيـــات:  املنطقيـــة، مـــن 

النفـــ�سي – الفزيائـــي  لتعالـــق  الرمزيـــة  النظريـــة 

تعمـــل على ربط اجل�سور بـــن م�سالك املعرفة هاته 

وتوحـــد مناهجها حتـــت ا�سم بيو�سيميائيات، وتعني 

النظرية التي ت�ستلهم منهجيا النموذج ال�سيميائي 

للغة من اأجل ا�ستثماره يف فهم ال�سريورة التوا�سلية 

(1) Kull, Kalevi. On the history of joining bio with semio: F. S. 
Rothschild and the biosemiotic rules, P: 137.
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. وقـــد حـــدد Rothschild ثالثة قوانن 
)1(

للحيـــاة

لهذا التعالق:

القانون البيو�سيميائي الأول يعنى بتحويل احلالت 

الثابتة يف الع�سو احلي، باعتبارها اإثباتا فطريا، من 

مو�سوع اإىل ذات تتمتع بالق�سدية، والهدف من ذلك 

هـــو �سيانـــة البنية التي حتمل طاقتنا مـــن منظور اأن 

الذات وحدة من�سجمة، القانون الأول ي�سكل القاعدة 

 biosemiotics ال�سلبـــة للرتكيـــب البيو�سيميائـــي

.syntax

القانون البيو�سيميائي الثاين يتحدد يف التقاطب 

ي�سمـــح  الـــذي   Inner polarisation الفطـــري 

للكائنـــات احليـــة اأن تتـــوا�سل مع مو�سوعـــات العامل 

بالتزامن مع حتقيق ذواتها اخلا�سة.

عنـــد بـــروز نـــ�سق توا�سلـــي جديـــد، فاإنـــه بقدر 

ما يحتفـــظ الن�سق بخ�سائـــ�س �سابقة بقدر ما يعمل 

علـــى حتين �سيغة جديـــدة للق�سديـــة، حيث تهيمن 

ذاتية النـــ�سق اجلديد، اإن �سرورة هـــذه الهيمنة هي 

ما ي�سكل القانون الثالث، بدون هذه الهيمنة ل ميكن 

للن�سق اجلديد اأن يطور وظائفه.

اإن حتديـــدات روت�سيلد اإىل جانـــب اأعمال اأخرى  

�سكلت كونا نظريا لتفاعل ال�سيميائيات والبيولوجيا. 

ورغـــم اأنها ظلـــت حبيـــ�سة الأو�ساط الطبية يف اأملانيا 

على اخلـــ�سو�س فاإنها برهنت علـــى التعالق الأ�سيل 

بن ال�سيميائيات والطب. وقد كان لنتيجة التطورات 

الهائلة يف البيولوجيا اجلزيئية والبيومعلوميات الدور 

Bio/(احلا�سم يف اإعادة �سياغة التعالق بيو/�سيميو

Semio( من خالل حتديـــدات اإبدالية على م�ستوى 
الت�سورات واملفاهيم والنمذجة. 

(1) Rothschild, Friedrich Salomon. Laws of symbolic mediation in 
the dynamics of self and personality, P: 777.

1-3 امل�سلمة التحديدية: 

اإن حتديـــد تخـــ�س�س علمي ما يرتبـــط بتحديد 

مـــن  جمموعـــة  حاولـــت  وقـــد  واملنهـــج.  املـــو�سوع 

الدرا�سات واملعاجـــم واملو�سوعات تخ�سي�س مداخل 

للبيو�سيميائيـــات، اإل اأن تعـــدد الجتاهات واختالف 

احلقـــل العلمي من باحـــث اإىل اآخـــر )ال�سيميائيون، 

البيولوجيـــون، احلا�سوبيـــون....( مل ي�سمـــح بخلـــق 

اإجمـــاع مفهومي. لهـــذا �سن�سعـــى اإىل بلـــورة م�سلمة 

حتديدية. يف معجم اك�سفورد للبيوكيمياء والبيولوجيا 

اجلزيئيـــة مت حتديـــد البيو�سيميائيـــات باعتبارهـــا: 

العلم الذي يـــدر�ض العالمات، املعلومات والتوا�سل 

. رغـــم  اخت�ساريـــة هذا 
)2(

داخـــل الكائنـــات احليـــة

التحديـــد واندراجـــه داخـــل معجـــم يتعلـــق مبفاهيم 

البنيـــة الداخلية للكائـــن احلي، فاإنـــه يت�سمن بع�س 

العنا�سر التحديدية الأ�سا�سية: 

 ، ●●Sings العالمات

 ، ●●Informations املعلومات

 ، ●●communication التوا�سل

 . ●●organism الكائن احلي 

اإن اعتبـــار العالمـــات هـــي التـــ�سكل املو�سوعـــي 

للظاهـــرة البيو�سيميائيـــة ميثل عنـــ�سرا مركزيا يف 

اأغلب التحديدات:

العالمـــات  �سريورة  يف  تبحـــث  البيو�سيميائيـــات  ●●

الطبيعية من خالل كل اأبعادها، 

البيو�سيميائيـــات ميكـــن اأن حتـــدد باعتبارها علم  ●●

 ،Living systems العالمات يف الأن�ساق احلية

لل�سيميائيـــات  املميـــزان  واملبـــداأ  فاخلا�سيـــة 

البيولوجيـــة  يتجـــ�سدان يف كـــون الكيانـــات احلية 

ل تتفاعـــل عـــرب اأجـــ�ساد ميكانيكيـــة،  لكـــن  عرب 

ر�سائل ون�سو�س، 

(2)  Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology, P: 72.
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بعبـــارة واحـــدة: مـــو�سوع البيو�سيميائـــات هـــوكل  ●●

 Behavioral ال�سريورات ال�سيميائية لتـــ�سرف

 ، Living things الأ�سياء احلية

ال�سمة الغالبة يف التطور الع�سوي لي�ست هي اخللق  ●●

املتعـــدد واملده�س للبنيـــات املورفولوجيـــة. ولكن، 

هـــذا المتـــداد العـــارم ل« احلريـــة ال�سيميائيـــة« 

Semiotic freedom، هـــذا الـــراء و« العمـــق« 
Depth  للمعنـــى الـــذي نتـــوا�سل بـــه، وبالتـــايل 
 Molecule وليـــ�ست اجلزيئية  Sing فالعالمـــة

 .
)1(

هي الوحدة القاعدية لدرا�سة احلياة

ن�ستنتـــج من التحديـــدات ال�سالفـــة �سياغة اأولية 

ومالحظتـــن. فمن حيـــث ال�سياغة ميكـــن اأن نحدد 

البيو�سيميائيـــات باعتبارها تخ�س�سا معرفيا يدر�س 

اإنتـــاج وتاأويـــل العالمات داخـــل العاملـــن الفيزيائي  

والبيولوجـــي مـــن اأجـــل حتقيـــق التكامـــل بـــن نتائج 

البيولوجيـــا وال�سيميائيـــات، وت�سكيـــل روؤيـــة جديدة 

للحيـــاة واملعنى باعتبارهما ال�سمـــات املحايثة للعامل 

الطبيعي، اأما فيما يخ�س املالحظتن: فتتعلق الأوىل 

بكـــون حتديد العالمات ل يتم اإل داخل �سريورة، اأي، 

�سيموزيـــ�سSemiosis. بينما الثانيـــة تتعلق مبجال 

ديناميـــة هـــذه الـــ�سريورة والـــذي ي�سمـــل الكيانـــات 

البيولوجيـــة  العـــوامل  اأي،  والكائنـــات.  والأ�سيـــاء 

والفيزيائية. فهل الظاهـــرة البيو�سيميائية ل تت�سكل 

اإل عـــرب ال�سيميوزيـــ�س؟ وكيـــف يتـــم هـــذا التـــ�سكل 

ال�سيميائي بيوفيزيائيا؟

اأ�سا�سيـــا  متييـــزا   Peirce بـــور�س  اأقـــام  لقـــد 

بخـــ�سو�س مفهـــوم ال�سيميوزي�س: من املهـــم جدا اأن 

يفهـــم ماذا اأق�سد ب�سيميوزي�ض  يف معناها املحدود؛ 

كل فعـــل دينامـــي اأو فعـــل نـــاجت عـــن قـــوة خالـــ�سة، 

(1) Kull, Kalevi, Claus Emmeche & Jesper Hoffmeyer. Why bi -
semiotics? An introduction to our view on the biology of life 
itself, P: 1-21.

فزيائيـــة اأونف�سيـــة تاأخد مكانها بـــن مو�سوعن... 

الأفعـــال  لـــكل  نتيجـــة  الأحـــوال  كل  يف  اأو هـــي 

اأقـــ�سد  لكـــن،   ،Paires اأزواج  بـــن  التـــي حتـــدث 

»ب�سيميوزيـــ�ض » يف معناها املـــو�سع، على العك�ض من 

ذلـــك، فعـــل، اأو اأثـــر يقوم علـــى اإجراء مـــ�سرك بن 

 .
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ثالثـــة عوامل: العالمـــة، ومو�سوعها وموؤولها

يف  ال�سيميوزيـــ�س  علـــى  البيو�سيميائيـــون  ويـــ�سدد 

�سيغتها املو�سعة وهـــو ما يجعل منها خا�سية مالزمة 

لـــكل اأ�سكال احلياة علـــى الأر�س، بـــل اإن اإن مو�سوع 

البحـــث البيو�سيميائي هو ا�ستكـــ�ساف كيفيات انبتاق 

Emergence ال�سيميوزيـــ�س يف الطبيعة، بحكم اأن 
الكون احليBiosphere  م�سمول بال�سيميوزي�س. 

�سيميائـــي. كـــون  يف  يولـــد  احلـــي  الكائـــن 

Semiosphere   اأي، عـــامل من املعاين والعالمات 
والأ�سوات والروائـــح والألـــوان واحلقـــول الكهربائية 

والإ�سارات الكيميائيـــة... ومن ثم فـــاإن فهما جامعا 

التحليـــل  نهايـــة  يـــوؤول يف  ال�سيميوزيـــ�س  لديناميـــة 

اإىل تعريـــف للحيـــاة ليـــ�س اإل. ويعترب مفهـــوم الكون 

ال�سيميائـــي املجـــال العـــام ل�ستغـــال ال�سيميوزيـــ�س. 

اإن ال�سيميوزيـــ�س البور�سي يف �سيغتـــه القوية يرتبط 

اب�ستمولوجيـــا باملرحلة الكال�سيكية للبيو�سيميائيات، 

بحكم اأن الت�سكل ال�سيميائي للظاهرة اأ�سبح مرتبطا 

مبفهوم الدورة الوظيفيـــة Funktionskreis  التي 

حتقق الكون الذاتيunwelt  للن�سق، اأي، �سيميائيات  

 .
)3(

 Jakob von uexküll

مييـــز Jakob uexküll بـــن نوعن مرتابطن 

-El  مـــن �سريورات العالمـــة: الـــ�سريورات الأوليـــة

املعقـــدة  والـــ�سريورات   mentary processes
Complex processes، بالن�سبـــة للم�ستوى الأول 

(2) Peirce, Charles Sanders. The Collected  Papers of Charles 
Sanders Peirce, (5. 484).

(3) Lotman, Mihhail. Umwelt and semiosphere, P:38.
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 Ordnungszeichen  هناك العالمـــات املنظمـــة

فـــالأوىل   ،Inhaltszeichen املحتـــوى  وعالمـــات 

تتعلق بالن�سق يف حد ذاته الذي يعمل على ال�ستجابة 

-L  ملثريات املحيط من خالل انتاج عالمات حملية

kalzeichen من جهة،  والربط بن عنا�سر املحيط 
-Richtungsze  من خـــالل اإنتاج عالمات موجهة

chen مـــن جهـــة اأخـــرى. اأمـــا الثانيـــة، اأي عالمات 
املحتـــوى، فهي تعمل على ربط العالمات بالذهن من 

اأجل تن�سيط عمليات الت�سنن وفك الت�سنن. بالن�سبة 

 ،Gemüt للم�ستـــوى الثـــاين يتعلق بديناميـــة الذهن

حيث الربـــط املو�سوعي بـــن الإدراك وحتقق الفهم 

مـــن خـــالل �سريورة دائرية ل تتوقف مـــا دام الكائن 

حيا، وم�سكلة لـــدورة وظيفية وبانية لكون ذاتي، فكل 

عالقة مع العامل تنقل عرب لغة العالمات الع�سبية. 

�سبـــك  اإعـــادة   Thure uexküll حـــاول  لقـــد 

املـــ�سروع ال�سيميائي لوالده من خالل حتديد العالمة 

البيو�سيميائيـــة وال�سيميوزي�س، حيث اعترب بناء على 

تـــ�سورات Sebeok اأن العالمة تتميز بنوعن من 

ال�سمات املحددة:

ال�سمـــة اخلا�سة Private●●  وهـــي املرتبطة بالذات 

ال�سيميائيـــة Semiotic-self. اأي، كل ما يتعلـــق 

باحل�سي والإدراكي. 

وال�سمة العامة Public●● وتتعلـــق باملو�سوعات التي 

حتيـــل عليها العالمـــة. اأي، ما هو عقلـــي ويرتبط 

 .
)1(

بالفهم

حيث الذات ال�سيميائية هي موؤولت خفية للعالمة. 

ومـــن خـــالل اإدمـــاج ال�سيغـــة القويـــة لل�سيميوزي�س 

 Thure البور�سي داخل مفهوم الدورة الوظيفية حدد

uexküll  ثالثة اأمناط لل�سيميوزي�س:
 : ●●Semioses information سيميوزي�س املعلومة�

وهوخا�سع للحاجة البيولوجية للن�سق، 

(1) Uexküll, Thure von. Varieties of semiosis. P: 456-457.

 ●●Semioses of سيــمـــــــــــيــوزيــــ�س الأعــــــــــرا�س�

symptomatization: اإنتـــاج واإر�سال اإ�سارات 
Signals  من دون توقع ا�ستجابة املر�سل اإليه، 

 ●●semioses of التـــوا�سل  �سيــمـــــــــــيــوزيــــ�س 

communication: تتعلـــق بعالقة اإخبارية بن 
املر�سل واملر�سل اإليه.

اإن التنميط ال�سالـــف ي�سمح للمقاربة البيولوجية 

اأبعادهـــا  يف  الظواهـــر  تتنـــاول  اأن  البيو�سيميائيـــة 

البيوفيزيائيـــة، وميكـــن متييز اأربعة حقـــول معرفية 

ت�سغل راهنا البحث البيو�سيميائي:

الأعـــ�ساب  وعلـــوم  اجلزيئيـــــــة  البيولوجــــيـــا  ●●

 ،)Neurosemiotics(

احليوانيـــة  وال�سيميائيـــات  املعرفيـــة  الإتولوجيـــا  ●●

 ،)Zoosemiotics(

 ،) ●●Phytosemiotics( ال�سميائيات النباتية

 .) ●●Robosemiotics( سيميائيات الأن�ساق الآلية�

الطبيعـــة البيولوجيـــة للظاهـــرة البيو�سيميائيـــة 

املعلومـــات(   ( الفزيائيـــة  والطبيعـــة  )العالمـــات( 

تطـــرح �سوؤال املنهـــج، كيـــف ميكـــن مقاربـــة ظاهرة 

تتعالـــق فيهـــا خا�سيـــات بيو-فزيائيـــة؟ اإن ظواهـــر 

مثـــل التعرف، املْقولة، التعلـــم، التوا�سل، الذاكرة... 

حيـــث  البيو�سيميائـــي،  البحـــث  مهمـــات  مـــن  هـــي 

ت�سمـــح بتطبيق الإجـــراءات املنهجيـــة لل�سيميائيات: 

النـــ�س، ال�سيميوزي�س، التاأويل واملعنـــى على الواقعة 

البيوفيزيائيـــة. فانبثـــاق املعنـــى والق�سديـــة داخـــل 

العـــوامل البيوفيزيائية ت�سعب الإجابة عنه من خالل 

الأطـــر املعرفية امليكانيكيـــة: املعنـــى هوالنجم الذي 

 .
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يجب اأن تهتدي به البيولوجيا

ال�سيميائيـــة  الأنـــ�ساق  وتطـــور  احليـــاة  تطـــور 

همـــا مظهـــران لنفـــ�س الـــ�سريورة، بـــل اإن �سريورة 

(2)  Uexküll, Jakob von. The theory of meaning, P: 43. 
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ال�سيميائيـــة الديناميـــة  عـــرب  منظمـــة   احليـــاة 

 Sebeok وهومـــا حـــذا بـ  Semiotic Dynamic
اإىل الإقرار باأن علم احليـــاة Life science  وعلم 

 .
)1(

العالمة Sign science يقت�سي بع�سهما الآخر

 DNA فال�سيميائيـــات منحـــت لـــدار�سي نـــ�سو�س

عينا جديدة للقراءة. لكن، هل ميكن 
 

 (DNA texts)
من املنظـــور الب�ستمولوجي اعتبـــار البيو�سيميائيات 

برناجمـــا اأداتيـــا للبيولوجيا؟ لقـــد حاولت جمموعة 

مـــن الـــدرا�سات احلـــ�سم يف التعالـــق الت�سنيفي بن 

حـــول  النقـــا�س  اإل اأن  والبيولوجيـــا،  ال�سيميائيـــات 

ال�سمانـــات الب�ستمولوجية للمنهـــج ال�سيميائي حقق 

اإجماعا علميا حـــول �سيغتن ت�سنيفيتن متكاملتن؛ 

بنيـــة  البيو�سيميائيـــات  اأن  تعتـــرب  الأوىل  ال�سيغـــة 

ميتا�سيميائيـــة Metasemiotic للبيولوجيـــا وهـــي 

تتفرع اإىل: 

وتهتـــم   Endosemiotics الأندو�سيميائيـــات 

بدرا�سة ال�سريورات ال�سيميائية داخل الن�سق احلي. 

وتخـــ�س   Exosemiotics الإك�سو�سيميائيـــات 

مقاربـــة �سريورات التعالق بن الن�سق احلي وحميطه 

مـــن جهـــة والن�سق احلـــي وباقـــي الأنـــ�ساق من جهة 

اأخرى.

يعمـــل هذا الت�سنيـــف على اإ�سفـــاء �سمة التدرج 

علـــى املنهـــج داخـــل البيو�سيميائيـــات حيـــث ت�سبح 

الظاهـــرة بنية تراتبيـــة. اأما ال�سيغـــة الثانية فتميز 

 Vertical Semiotics بن ال�سيميائيات العمودية

 ،Horisontal Semiotics  وال�سيميائيات الفقية

حيث تهتم الأوىل بدرا�سة التمظهرات اجلينيالوجية- 

الزمنية. اأي، ما يتعلق بانتقال الإر�ساليات الوراثية بن 

الأجيال، بينما الثانية تتعلق بالعالمات الإيكولوجية، 

(1) Sebeok, Thomas. A. Signs: An Introduction to Semiotics. P: 114.

اأي العالقـــة بـــن الأنـــ�ساق. ومن خـــالل ال�سيغتن، 

وا�ستنـــادا اإىل �سيميائيـــات Jakob uexküll ميكن 

اأن نحدد ت�سنيفيا جمـــال الإجراءات البيو�سيميائية 

من خـــالل ال�سيميوزيـــ�س الداخلي لالأنـــ�ساق احلية؛ 

متمثـــال يف الـــ�سريورة التي حتقـــق دورة وظيفية بن 

الذهن واملحيـــط. فال�سيميائيات اليكولوجية مرحلة 

قيد التبلور من خالل مفهوم الكون ال�سيميائي، حيث 

 Paradigm ل ميكن اب�ستمولوجيا اأن يتجاوز الإبدال

البيو�سيميائي حدود البيولوجيا راهنا. 

التعالق الب�ستيمي بـــن ال�سيمائيات والبيولوجيا 

�سكل �سياقـــا معرفيـــا لالإعالن عـــن البيو�سيميائيات 

باعتبارها اإبدال Paradigm علميا، فباأي معنى من 

املنظور الب�ستمولوجي ميكن اعتبار البيو�سيميائيات 

اإبـــدال جديـــدا؟ ومـــا هـــو الـــو�سع النظـــري لهـــذا 

 
)2(

البدال؟

1-4 الو�سع النظري للإبدال البيو�سيميائي:

التـــ�ساوؤل حـــول مو�سعة اإبدال علمـــي ما يفرت�س 

�سوؤال اأعمق: كيف ميكـــن اأن ترتبط الوحدة unity؛ 

ما يحيل اإىل التجريـــد واملنطق وال�سياغة الريا�سية 

مـــن جهـــة، والتعـــدد Diversity، ما يتعلـــق مبا هو 

اإنـــ�ساين مـــن جهة اأخـــرى، داخـــل تخـــ�س�س علمي 

معن؟ اإن �سريورة الندماج بن املعلومات والعالمات 

اإن  البيو�سيميائـــي:  لالإبـــدال  ال�سلبـــة  النـــواة  هـــي 

ما نقرحه، اإذن، هو اأن الإبدال ال�سابق للبيولوجيا 

يتـــم ا�ستبداله بالإبدال ال�سيميائي الذي يقوم على 

نـــواة �سلبة: الـــ�سكل Form البيولوجي يتم فهمه 

 .
)3(

بدئيا باعتباره عالمة

(2) Anderson, Myrdene; Deely, John; Krampen, Martin; Ransdell, 
Joseph; Sebeok, Thomas A.; Uexküll, Thure von. A semiotic 
perspective on the sciences: Steps toward a new paradigm, P: 
7–47. 

(3) Jesper Hoffmeyer & Claus Emmeche. Code-duality and the 
semiotics of nature, P: 138.
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الإ�سكال يكمن يف مو�سعة هذا الإبدال: هل يتعلق 

بالبيولوجيـــا اأم بال�سيميائيات؟ هل هـــو اإبدال داخل 

العلـــوم الإن�سانيـــة اأم داخل العلـــوم احلقة؟ يفرت�س 

Hofkirchner  ثالثة اأجوية:
الفجـــوة بن التفافتـــن، الدقيقـــة والإن�سانية، غري  ●●

 قابلـــة للعبور. ول بد مـــن تبني الإثنانيـــة الثقافية 

 ،Dichotomy of culture
●● التق�سيـــم غـــري مـــربر، هنـــاك واقعـــان علميـــان 

حيـــث حـــ�سور اأحدهمـــا يفـــرت�س غيـــاب الآخـــر 

لق�سدية ما:

- �سمــــات ما هو اإنــــ�ساين يتم اإ�سقاطهــــا على ما هو 

 ،Humanize science علمي عرب اأن�سنة العلم

- اأو ال�سمات املوحدة ملا هو اإن�ساين يتم اختزالها اإىل 

�سمات العلم الطبيعي من خالل �سورنة خ�سائ�س 

ما هو اإن�ساين عرب اخلطاطات الريا�سية، 

فالختـــالف  منـــه؛  جـــزء  يف  �سحيـــح  التق�سيـــم  ●●

بـــن املنظوريـــن يوؤخـــذ بـــه عـــرب الأ�سا�س القائل 

بامتالكهمـــا ملجموعة من اخل�سائـــ�س امل�سرتكة 

وتفاعل املفاهيم يف اإطار جدلية » الثقافات«. 

الإجابـــة الأوىل تـــوؤدي اإىل تخـــ�س�سات منغلقـــة 

حيـــث ي�سعب التـــوا�سل بينهما. اأمـــا الإجابة الثانية 

فهـــي تـــوؤول اإىل ا�ستنتاجـــات انرتبومورفيـــة، بينمـــا 

الإجابـــة الثالثـــة تختزل ديناميـــة الأنـــ�ساق املعرفية 

علـــى  قائـــم  حتليـــل  اإىل  �سريوراتهـــا  وا�ستقالليـــة 

تقابـــالت غري اب�ستمولوجية. فمـــا هي، اإذن، الإجابة 

ال�سيميائية؟ البيو�سيميائيات وهي ت�سعى اإىل مو�سعة 

نف�سهـــا تـــ�سدد علـــى املعلومـــة: اإن نقطـــة البدايـــة(

معلومـــات الدخـــل )Input هي القـــادح ل�سريورات 

التحديـــد الذاتـــي داخل النـــ�سق، والنتيجة النهائية 

)معلومـــات اخلرج output( هـــي تغري يف ت�سرف 

 .
)1(

اأو حالة اأو بنية الن�سق

(1) Hofkirchner, Wolfgang, The Status of Biosemiotics, P: 7. 

فدينامية الن�سق مرتبطـــة بفعل النتظام الذاتي 

الذي يعمل على ت�سغيل �سريورة تفاعلية، والنتيجة: 

توليد املعلومة ) اأي، البعد الفزيائي الدقيق(،  ●●

ال�سيميائـــي،  البعـــد  اأي،   ( العالمـــة  واإنتـــاج  ●●

الإن�ساين(، 

البعدان الفزيائي وال�سيميائي ي�سكالن الأطروحة 

الإبدالية، فالقوانـــن الفزيائية واملراقبة ال�سيميائية 

Semiotic control �سيغتـــان متكاملتان للمفهمة 
املراقبـــة  والـــو�سف:   Conceptualisation
ال�سيميائية يف كل امل�ستويات ت�سرتط اأو�سافا ب�سيطة 

للت�سرفات الدينامية املعقدة لأن�ساق الدخل واأن�ساق 

، يتمو�سع الإبدال البيو�سميائي داخل البيئة 
)2(

اخلرج

العلمية العامة من خالل الربط بن الأن�ساق املعرفية 

امل�سكلة ل�سريورات العالمة واملعلومة: 

�سريورة العالمات 

واملعلومات 

يف الأن�ساق

التطوريــــة 

املرحلة 

الجتماعية

املرحلة 

البيولوجية

4- ال�سيميزي�ض 
الجتماعي

مركب

اجتماعي

املرحلة

الفزيائية

2- ال�سيميوزي�ض 
البيولوجي

5-ال�سيميوزي�ض 
البيو- اجتماعي

مركب

بيولوجي

1-ال�سيميوزي�ض  
الفزيائي

3-ال�سيميوزي�ض 
البيو-فزيائي

6-ال�سيميوزي�ض 
البيو-فزيائي 

اجتماعي

مركب

فزيائي

�لطور الطور الفيزيائي

البيولوجي

�لطور 

الجتماعي

�سكل 2: دينامية ال�سيميوزي�ض

(2) Pattee, Howard H. The Physics of Symbols and the Evolution 
of Semiotic Controls. P: 13.
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 وميكن  حتليل اخلطاطة اإىل العنا�سر الآتية:

اخلانة الأوىل تتعلق بو�سف ال�سيميوزي�س الفزيائي  ●●

مـــن   Pure Physical Semiosis اخلالـــ�س 

خالل حتقق �سريورة املعلومة، 

اخلانـــة الثانية تـــربز القفـــزة النوعية مـــن الواقع  ●●

الفزيائي اإىل ال�سيميوزيـــ�س البيولوجي من خالل 

حتقق �سريورة العالمة يف الن�سق احلي، 

اخلانة الثالثة توؤ�سر على انتقال داخل الن�سق احلي  ●●

املعلوماتي؛ فالن�سق احلي يعتمد الأ�سا�س الفزيائي 

كجـــزء مكـــون مـــن واقعيتـــه.، لكنـــه يختلـــف عن 

ال�سريورة الفيزيائيـــة اخلال�سة، لأن هذه املرحلة 

حمكومة بالطور البيولوجي، 

اخلانـــات الرابعـــة واخلامـــ�سة والـــ�ساد�سة متو�سع  ●●

ورغـــم  الجتماعيـــة،  مرحلتـــه  يف  ال�سيميوزيـــ�س 

اعتماد الأ�س�س البيوفيزيائيـــة فاإن الن�سق يف هذه 

املرحلة يخ�سع لتنظيـــم Organisation الطور 

لجتماعي. 

يتمـــو�سع الإبـــدال البيو�سميائـــي يف موقع املركز 

املنظـــم للرتابطات بـــن الأن�ساق املعرفيـــة، فالتعالق 

�سيميائيات/ بيولوجيا  بقدر ما ي�سدد على املعلومات، 

ما يرتبـــط باملعطـــى الفزيائي، بقـــدر ما ير�سد عرب 

املراقبـــة ال�سيميائية ت�سرف النـــ�سق لبلورة �سريورة 

عالمات مـــن خـــالل حتقـــق �سيميوزيـــ�س بيولوجي. 

وبالتـــايل فاخلانـــة الثالثـــة تـــ�سكل اخلانـــة الإبدالية 

اعتبـــارا اإىل اأن ال�سيميوزيـــ�س البيوفزيائي هو جمال 

البيو�سيميائيات. 

اإذن، الكيفيات التي يت�سرف عربها الن�سق احلي 

ملعاجلـــة املعلومات واملراقبـــة ال�سيميائيـــة للعالمات 

هـــي ما ي�سكل دينامبـــة املقاربـــة البيو�سيميائية. فما 

هـــي متف�سالت هـــذه املقاربة داخل الأنـــ�ساق احلية 

الطبيعية ؟

:DNA 2 – �سيميائيات

الإ�سكال املركـــزي يف ال�سيميائيـــات الع�سبيـــة تتـــم 

�سياغتـــه مـــن خالل الـــ�سوؤال الآتـــي: كيف ميكـــن ل�سيء 

مـــا Something، اأي، معلومـــات فزيائية حممولة عرب 

طاقـــة، اأن ي�سبح �سخ�سا ما Someone، اأي، عالمات 

 Program ؟ كيف يتحول برنامج Living Signs حية

جينـــي بيوكيميائي  اإىل ذات تتمتع بالق�سدية؟  بل، كيف 

تتحول معرفة Cognition اإىل حياة؟

منظـــور  مـــن  الإ�سكال  لهـــذا  معاجلتـــان  قدمـــت 

 Code-duality بيو�سيميائـــي؛ منذجة ال�سنن- املزدوج

  modelling

 Bio-texuality الـــبـــيـــو-نـــ�سيـــة  والــنــمــذجــة 

قامتا  الــذي  النظري  الربنامج  هو  فما   .modelling
عليه؟ وما هي افرتا�ساته ؟

2-1 منذجة ال�سنن – املزدوج:

العلم ا�ستعارة:   1-1-2

 Emmeche حـــــــــــــــــــاول الباحــــــثـــــــــــــان

وHoffmeyer منـــذ اأواخـــر الثمانينيات اإعادة 

�سياغـــة البيولوجيا اجلزيئية على �سوء النموذج 

ال�سيميائي، ويعد عملهما »من اللغة اإىل الطبيعة، 

ال�ستعـــارة ال�سيميائيـــة يف البيولوجيا )1991( 

»املرحلة الأولية مل�سروعهم النظري، حيث اعتربا 

اأن العلـــم ل ميكـــن اأن يتقدم مـــن دون ا�ستعارة، 

. وحـــددا ال�ستعارات 
)1(

بل العلم هـــو ال�ستعارة

املركزية يف البيولوجيا كالآتي: 

 ●●Cognitive معـــريف  نـــ�سق  احلـــي  الكائـــن 

،System
اجلينـــي  النـــ�سق  احلـــي/  الكائـــن  احليـــاة/  ●●

 ،Computers حوا�سيب

(1) Claus Emmeche & Jesper Hoffmeyer. From language to nature 
- the semiotic metaphor in biology, 1991, P: 5.
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Linguistic/ احلياة ن�سق ل�ساين/ �سيميائي ●●

 ،Semiotic System

بنيـــة  مـــن  مركبـــة  ال�سالفـــة  ال�ستعـــارات 

جوهرية تتاألف من: املعرفـــة واحلياة وال�سياغة 

احلا�سوبيـــة. هـــذه العنا�سر �ستـــ�سكل الفرتا�س 

الأ�سا�سي للباحثـــن يف عملهم » ال�سنن- املزدوج 

و�سيميائيات الطبيعة )1991( ». والذي يعترب 

ال�سياغة النموذجية لت�سوراتهم. 

2-1-2 بيئة املعلومة:

يف  احليـــة  الكائنـــات  و�سور  الأ�سكال  اإن 

الكـــون ميكـــن اأن تفـــ�سر مـــن خـــالل برناجمهـــا 

اجلينـــي DNA. وهـــذا يفـــرت�س جمموعـــة من 

الأ�سئلـــة: ما هي العالقة بـــن DNA والربنامج 

Program؟ كيـــف يوؤخـــذ بهـــذه اخلطاطـــة يف 
احلـــ�ساب املنطقـــي للربنامج يف حـــد ذاته؟ ثم، 

وهـــذا هو الأهم، من هي هذه الـــذات التي يخلق 

  الربنامـــج اجلينـــي 
)1(

لهـــا الربنامـــج معنـــى؟

جمموعة من املعلومات، واملعلومات تتم معاجلتها 

باعتبارها �سريورة عالمات؛ ما يحقق �سميوزي�س 

وفق اآليات معرفيـــة خم�سو�سة. اعترب الباحثان 

اأن الن�سغـــال الذي كر�سته اأعمـــال الدار�سن يف 

التـــوا�سل منـــذ بداية القـــرن الع�سريـــن ل يتعلق 

باملعلومات ولكن بالإ�سارات Signals، فاملفهوم 

الكمـــي للمعلومـــة يحتاج اإىل فـــ�ساء مغلق، ذلك 

اأن اأي فتحـــة قد تـــوؤدي اإىل فقدان قيمة املعلومة، 

فلي�س يف الدمـــاغ موا�سيع واأحـــداث؛ اإنه يحتوي 

على حمولت وعنـــا�سر اإدراكية و�سور: ل معنى 

اأن يقـــول �سخـــ�ض ما اأنه اأرعبـــه اأ�سد، لأن الأ�سد 

ليـــ�ض فكـــرة. ولكـــن الإنـــ�سان هـــو الـــذي ي�سنـــع 

 .
)2(

حوله فكرة

(1) Jesper Hoffmeyer & Claus Emmeche. Code-duality and the s -
miotics of nature, P: 118.

(2) Bateson, Gregory. Steps to an ecology of Mind, P: 271.

املعلومات مـــوؤ�س�سة على الختالف، فالدماغ 

ينتقي املعلومـــات ويقوم ببنائها، فـــاأن جتعل من 

�سيء ما منظـــورا ومرئيا فاأنت جتعـــل من اأ�سياء 

اأخرى غري مرئية. اإل اأن امل�ساألة الأ�سا�سية تكمن 

يف اإمكانيـــة التمييـــز بـــن ما يتعلـــق باملعلومات، 

ما يحيـــل على املعرفـــة وما هو ذهنـــي من جهة، 

وما يحيل على الطاقة/ املـــادة التي تت�سكل منها 

بيوكيميائيا من جهة اأخرى. مبعنى، هل املعلومات 

م�ستقلـــة اأوغري م�ستقلة عن ال�سخـــ�س؟ رغم اأن 

البيـــان البيو�سيميائي �سدد على كـــون العالمات 

واملعلومات والطاقة تتخـــذ حيزا ف�سائيا- زمنيا 

ذو اأبعـــاد مو�سوعيـــة ذاتيـــة يف الآن نفـــ�سه، فاإن 

تعميـــق  حـــاول    Hoffmeyer و   Emmeche
الإ�سكال مـــن خالل التـــ�ساوؤل حـــول العالقة بن 

DNA واملحيط. 

DNA 3-1-2 واملحيط: 

اإن القـــول الفرتا�سي بعـــدم وجود حياة قبل 

ثالثة باليـــن ون�سف بليون �سنـــة حم�س خيال، 

فاحليـــاة كانـــت موجودة قبـــل اأن يـــر�سم الذهن 

حدوده. كانـــت موجودة باعتبارهـــا ن�سقا حيا له 

تنظيمه اخلا�س. لكـــن، من هي هذه الذات التي 

كان الن�سق يخلق لها الختالف؟ الإجابة املمكنة 

حـــ�سب الباحثن هي اأن الن�سق هـــو الذات؛ فمن 

اأجـــل اأن يحيـــا عليه اأن يخلـــق ذاتـــه واأن يحتوي 

التمييزات ال�سرورية التي حتدده كن�سق بناء على 

 :Self-reference خا�سية املرجعيـــة الذاتيـــة

املبـــداأ الذي يحكم املرجعيـــة- الذاتية هوال�سنن 

املـــزدوج Code-duality. اأي، قابليـــة النـــ�سق 

 Digital رقمـــي  ت�سنـــن  عـــرب  ذاتـــه  لتمثيـــل 

 .
)3(

وت�سنن متاثلي

(3) Jesper Hoffmeyer & Claus Emmeche. Code-duality and the s -
miotics of nature, P: 126.
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املرجعيـــة الذاتيـــة مرتبطة باإعـــادة الو�سف 

Redescription. فالنـــ�سق احلـــي ملزم ببناء 
الب�ستمولوجـــي،  املنظـــور  ومـــن  لذاتـــه،  و�سف 

فالتمييـــز داخـــل املرجعيـــة الذاتيـــة بـــن نوعن 

مـــن الت�سنن هـــو اأ�سال نتـــاج الربنامج  النظري 

لــــ Pattee، حيـــث اعترب اأن ال�سيغـــة الدينامية 

املعقـــدة  الأنـــ�ساق  يف  الل�سانيـــة  وال�سيغـــة 

Complex Systems ت�ستغـــل ب�سكل مزدوج. 
فالو�سف الذاتي ي�سكل احلافظ لهوية الن�سق على 

 The Memory مر الزمن: اإنه ذاكـــرة الن�سق

 ،DNA وهـــو خمتزل رقميـــا يف ،of System
فالت�سنـــن الرقمي لـDNA ليـــ�س اأمرا عار�سا، 

فذاكرة الن�سق ل تعنى بت�سجيل التفا�سيل املادية 

ولكـــن العالقـــات البنيويـــة يف الفـــ�ساء والزمن، 

فالتـــوا�سل الإنـــ�ساين لوكان قائمـــا على الت�سنن 

التماثلي ) مثال: التوا�سل عرب الإ�سارات( لكانت 

ذاكـــرة الإن�سان قـــ�سرية مثل القـــرود. ومن ثم، 

تكون البنية التوا�سليـــة الجتماعية ب�سيطة، ويف 

الآن ذاتـــه، فتعامل الن�سق مـــع املحيط الفزيائي 

يفـــرت�س نقل هذه املعلومـــات التي يف الذهن اإىل 

عالمـــات، اأي بنية متاثلية. وبنـــاء عليه، ف�سل�سلة 

الأحداث التي متيز يف الكـــون املجموعات احلية 

عـــن املجموعات غري احلية حتتاج اإىل نوعن من 

الت�سنن:

 ،) ●●Analogمتاثلي ( Action ت�سنن للفعل

)رقمـــــــي   ●●Memory للذاكـــــــــــرة  ت�سنـــن 

 .)Digital

كيف ميكـــن لالأن�ساق احليـــة اأن تتجاوب مع 

اختالفات املحيط؟ كيف تعمل داخل عامل املادة 

والطاقـــة؟ كيـــف ي�ستغل مبداأ الـــ�سنن- املزدوج؟ 

وكيف ميكن لل�سكل اأن ي�سبح عالمة؟

اإن اعتبار اللغة قائمة على عالمات منف�سلة

تاأكيـــد  هـــو مبثابـــة    Discontinoue signs
لت�سنينهـــا الرقمـــي. فاملعرفة هـــي �سنن مزدوج: 

و»واقـــع«   Digital Language رقميـــة  لغـــة 

متاثلي Analog reality، فاللغة ت�سكل واجهة 

  DNA  لت�سريف املعلومات، حيث ل ميكن لبنية

اأن تواجه املحيط الفيزيائي مبا�سرة، وهو ما يوؤكد 

الثبـــات البنيوي ملعلومات الربنامـــج اجليني. اإن 

هذا القول ل يعني اأن الإن�سان لي�س من دم وحلم، 

ولكن اللحم والدم عبارة عن كلمات: اأي، نوع من 

الختالفات املمكنة يف العامل. فال�سورة املفردة 

تختلـــف عن الـــ�سور املتعددة من خـــالل منطها 

 Umwelt املنطقـــي، الذي ي�سكل الكـــون الذاتي

للنـــ�سق. فمـــا الـــذي يجعل مـــن امتـــالك الن�سق 

خلا�سية الت�سنن الرقمي والت�سنن التماثلي اأداة 

قوية لتنظيمه الذاتي Self-organisation؟

يعتـــرب الباحثـــان اأن امل�ساألـــة �سبيهـــة بكتابة 

نـــ�س؛ فالكتابة هي حترر مـــن القيود الفزيائية، 

ل يوجد هنـــاك قانون طبيعي يحـــد من اإمكانات 

ف�ساء الكتابـــة، كل �سيء ممكـــن الوقوع ) كتابة 

اأحـــداث حول دمار الكـــون(، لكن ل �سيء ممكن 

يف الواقـــع الفعلي، فالت�سنن الرقمي ي�سمح بنقل 

الواقـــع داخل �سكل ي�سمح بالتـــ�سرف فيه لحقا 

بحريـــة، فالكتابـــة هـــي كتابـــة عـــن مو�سوعات، 

واملو�سوعـــات ل متـــوت، كمـــا اأن اللغـــة ميكن اأن 

 ،Meta Communicate تتحدث عن نف�سهـــا

وهذه اخل�سائـــ�س هي نف�سها التي متيز ا�ستغال 

الت�سنـــن الرقمـــي للنـــ�سق. فالتطـــور يف املعرفة 

يقـــوم على �سل�سلة من الت�سنـــن واإعادة الت�سنن: 

النتقـــال بن الرقمي والتماثلي من خالل حتقيق 

اإعـــادة الإنتـــاج الذاتي للن�سق احلـــي، اإن امل�ساألة 
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�سبيهـــة باإعـــادة الإنتـــاج اجلنـــ�سي املبنـــي علـــى 

التوليـــف الرقمي، فنـــ�سف دجاجة ون�سف ديك 

ل يعطيـــان بيـــ�سة. فالختالفات بـــن الربنامج 

اجلينـــي للبـــ�سر والربنامج اجلينـــي لل�سمبانزي 

هـــو%1، لكـــن ما يحـــدد الختـــالف احلقيقـــي 

هـــو ال�سيـــاق Context، فاللغـــة التـــي تنقل بها 

اخل�سائـــ�س الرقمية هـــي ر�سالة حـــول ر�سالة، 

وال�سيـــاق هـــو ما يحدد ذاتيـــة النـــ�سق واإمكانات 

حريته ال�سيميائية، فالربنامج  رقمي ولي�س تقنية 

حا�سوبيـــة. لكـــن، ما هي الدعامـــات التاريخية-

الطبيعيـــة لهـــذا الفـــرتا�س النظـــري) ال�سنن- 

 Emergence انبثـــاق  مت  كيـــف  املـــزدوج(؟ 

ال�سيميوزي�س اجليني؟

2-1-4 ال�سيميوزي�ض اجليني:

ينطلـــق الباحتـــان يف حتديـــد ال�سيميوزيـــ�س 

اجليني من معادلة اأ�سا�سة:

Informations املعلومات = Genes اجلينات

 Biological وعليه، فالـــ�سكل البيولوجـــي 

form يتحـــدد باعتباره عالمة Sign. لكن كيف 

مبكن لَعـــامل الفيزياء World of Physics اأن 

يخلق َعامل البيولوجيا؟ فالَعامل ح�سب افرتا�سات 

.
)1(

Prigogine هو ما �سيكون ل ما هو ما كائن

اأي، �سريورة م�ستمـــرة. وهومـــا حـــذا بالباحثـــن 

اإىل �سياغـــة مترحل ينتقل مـــن املعلومات املادية 

الطاقية ) ال�سيميوزي�س الفزيائي ( اإىل عالمات 

حية ) ال�سيميوزي�س البيولوجي(:

اجلزيئـــي  الت�ساركـــي  القتـــ�ساد  تاأ�سيـــ�س  ●●

(1) - Merrell, Floyd. Signs Grow: Semiosis and Life Processes, P: 121.
- Prigogine, Ilya; Stengers, Isabelle. Order out of Chaos, P:2-13.

Molucular Sharing Economy
●● التخ�سيـــ�س النوعـــي للجزيئـــة: الف�سل بن 

املعلوماتيـــة  واجلزيئـــة  الوظيفيـــة  اجلزيئـــة 

Molucular Specialisation
ــات  ــئ اجلــزي  ●●Farmalisation �سورنــــــة 

الــرقــمــيــة ـــاغـــة  ـــ�سي ال اأي،  ــة.  ــي ــومــات ــل ــع امل

Digitalisation
الوظيفية:  لــلــجــزيــئــات  احلــافــظــة  املــتــتــالــيــة  ●●

 Primitive الأويل  ـــــــو�سف  ال ـــــــادة  اإع

Redsecription
 ●●Expansion النت�سار والنف�سال للجزيئات

and Splitting
املركزيـــة  املكونـــات  نـــ�سخ  ميكانيزمـــات  ●●

Mechanism for coying
●● التزاوج الطبيعي بن متتالية معلوماتية وجزيئة 

 Reproduction وظيفية: اإعادة الإنتاج

النوعـــي  التخ�سيـــ�س  املـــزدوج:  الـــ�سنن-  ●●

للجزيئـــات املعلوماتية ق�سد اإعادة الو�سف ل 

 
)2(

.  DNA

اإن حفـــظ �سورة النـــوع يف بنيـــة رقميـــة كان 

�سروريا ملنع تبددها الفزيائي، فالبنية التوا�سلية 

تتحقق من خالل �سريورتن �سيميائيتن:

 ●●Horisantal اأفقيـــة  �سيميائيـــة  �سريورة 

semiotic process قائمـــة علـــى ت�سنـــن 
متاثلي، 

 ●●Vertical عموديـــة  �سيميائيـــة  و�سريورة 

semiotic process قائمـــة علـــى ت�سنـــن 
رقمي. 

ففي ال�سريورة الأفقية تتحدد الأنواع ككيانات 

ايكولوجيـــة، ويف الـــ�سريورة العموديـــة ككيانـــات 

جنيالوجية:

(2) Jesper Hoffmeyer &  Claus Emmeche. Code-duality and the 
semiotics of nature, P: 141.
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�سكل 3: ال�سنن املزدوج وتطور ال�سيميوزي�ض

من التماثلي اإىل الرقمي

من الرقمي اإىل التماثلي

الكائن احلي DNA

تتحـــدد مرحلـــة الت�سنـــن الرقمـــي للحيـــاة 

باعتبارها مو�سوعية، ووظيفـــة هذه املرحلة هي 

حتقيق اأعلى م�ستوى من التنظيم للنوع الب�سري. 

بينما مرحلة الت�سنن التماثلي هي ذاتية فردية، 

وتتميز بوظائف ذات نـــ�ساط متعدد منها العي�س 

والتنـــا�سل. فالفـــ�سل بـــن ما هو معـــريف وما هو 

بيولوجـــي ل يقوم على �سنـــد اب�ستمولوجي، فبيئة 

احلياة وبيئة املعرفـــة حتكمها �سريورة �سيميائية 

واحـــدة، وهـــو ما حـــذا بالباحثـــن اإىل اعتبـــار 

الطبيعة يف كليتها هي ن�سق رقمي مزدوج:

�سكل 4: الن�سق املزدوج الرقمي للطبيعة

الن�سق الرقمي الأويل

الن�سق الرقمي الثانوي

DNA
-+

  -
اللغــــــــة

+

الكون احلي1- الطبيعة غري احلية  -2

الأن�ساق الآلية؟ الكون الإن�ساين3-   -4

الفزيائيـــة  البنيـــة  الأوىل  اخلانـــة  تعكـــ�س 

 ،DNA اخلال�سة وهي تفتقـــر لبنية رقمية حية

كمـــا اأنها ل تنتج معرفة. اأمـــا اخلانة الثانية فهي 

تتعلـــق بالأن�ساق احلية، وهـــي حمكومة بالت�سنن 

الرقمي الأويل يتم تخ�سي�سها يف اخلانة الرابعة 

من خالل اإمكانية الت�سنن الرقمي الثانوي الذي 

ي�سمـــح لالإن�سان باأن يعيد ت�سنن خمزون ذاكرته 

عري اللغـــة. بينما اخلانة الثالثـــة مرتبطة بتطور 

احلوا�سيـــب البيولوجيـــة، ممـــا يجعـــل اإمكانيـــة 

توفرها م�ستقبال على  DNA  اأمرا احتماليا. 

وقد خل�س الباحثان اإىل ت�سنيف مقارن بن 

املنظور التقليـــدي لالإبـــدال البيولوجي واملنظور 

احلديث لالإبدال البيو�سيميائي:

�سكل 5: اخلا�سيات املركزية لالإبدال البيو�سيميائي

الإبدال البيو�سيميائي الراهنالإبدال البيولوجي ال�سابق

الأ�سكال احلية تف�سر من 

خالل ال�سريورات الوظيفية

الأ�سكال احلية دالة، وتف�سر من 

خالل �سريورات العالمات

النتائج تقوم على عالقات 

ثنائية: �سبب-نتيجة

الآثار هي نتاج الختالف 

بن الأ�سياء وعالقات 

ثالثية: �سيميوزي�ض

الت�سنن�ل�سببية

الزمن غري ارتداديالزمن ارتدادي

النتقاء الطبيعي عملية 

اإبداعية

الإنتقاء الطبيعي عملية 

حمافظة

املادة واملعلومة غري 

متميزتن منهجيا

املادة منظمة عرب ال�سنن 

املزدوج

التغريات داخل الن�سق 

خا�سعة لقوانن اإح�سائية

التغريات هي نتاج اأحداث 

فردية حمكومة بالراتبية. 

2-1-5 ا�ستنتاجات واأ�سئلة:

 ميكـــن اأن نحـــدد اأهـــم عنـــا�سر الفرتا�س 

النظـــري يف منذجـــة ال�سنن- املـــزدوج من خالل 

العنا�سر الآتية:

اإعادة �سياغة مفهومي العالمة واملعلومة،  ●●

اإ�سكــــال  اأي،  ذهـــن-مـــادة.  الثنائية  جتـــاوز  ●●

بيولوجيا-فزياء، 

العلوم الطبيعية  معاجلة كيفيات املالءمة بن  ●●

والعلوم الإن�سانية، 

من  الثقايف  والتاريخ  الطبيعي  التاريخ  توحيد  ●●

خالل مفهوم ال�سنن- املزدوج، 

مو�سعة الإن�سان بكل اأبعاده داخل الطبيعة.  ●●

اإن مفهـــوم الـــ�سنن- املـــزدوج يـــ�سكل اأحـــد 

مرتكزات الت�سور البيو�سيميائي العام، ورغم اأن 
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الإطـــار الإب�ستيمي للمفهوم متجـــذر يف النظرية 

ال�سيميائيـــة، فـــاإن عمـــق املقاربة عنـــد الباحثن 

يكمـــن يف حماولة تو�سيـــع التحليـــل لي�سمل باقي 

العالمـــات واملعلومـــات داخـــل الأنـــ�ساق املعرفية 

عامـــة، مـــن منطلـــق اأن الإبـــدال البيو�سيميائـــي 

موؤهل لـــو�سف التماثل بن الظواهـــر البيولوجية 

واملعرفيـــة. لكـــن الـــ�سوؤال الـــذي يظـــل م�سروعا 

هـــو: ملاذا مل يعمـــل الباحثان على بلـــورة الآليات 

الواقعيـــة Real Tools التـــي ت�سمـــح بتطبيـــق 

الربنامج العلمي للبيو�سيميائيات؟ اإن هذا التوتر 

املنهجي ل يعنـــي اأن البيو�سيميائيـــات تقوم على 

فر�س تطبيق تـــ�سور �سيميائي على ظاهرة حية 

كيفما كانت. ولكن، يعنـــي، اأن املفاهيم املعتمدة 

هي ذات بعد ا�ستك�سايف. 

2-2 النمذجة البيون�سية:

2-2-1 الإبدال البيو�سيميائي العام: 

يقر Kull  اأن التحليـــل ال�سيميائي لالأن�ساق 

احلية يهـــدف اإىل الربهنة علـــى فعالية الأدوات 

ال�سيميائيـــة لتمكـــن البيولوجيـــا مـــن فهم دقيق 

ل�سريورات احلياة، فمفهـــوم الكون الذاتي انبثق 

داخل مـــ�سروع جتريبي يتعلـــق بالبحث يف الكون 

وبالتـــايل   ،Umwelt forsehung الذاتـــي 

ل يتعلـــق  بيو�سيميائـــي  اإبـــدال  عـــن  فاحلديـــث 

مبباحـــث نظرية داخـــل البيولوجيا، ولكن مبا هو 

تطبيقي اأي�سا: اإذا كانت البيو�سيميائيات ت�سعى 

لأن تكـــون اإبـــدال للبيولوجيا، فاإن هذا يعني اأن 

عليهـــا اأن تكـــون مقاربة لكل فـــروع البيولوجيا، 

حيـــث ل يقت�سر دورها على اإعادة تاأويل املعرفة 

املتداولـــة كمـــا تفعـــل فل�سفـــة البيولوجيـــا مـــن 

خـــالل جهـــاز مفاهيمـــي جديـــد، بـــل عليهـــا اأن 

تتحـــدد كنهج للتفكري، يخترب وي�سف معطيات 

والبيولوجيـــا  النظريـــة  البيولوجيـــا  مـــن  كل 

)1(

التطبيقية.

ال�سيميائيـــة  والـــ�سريورة  احليـــاة  اأن  رغـــم 

معادلـــة  حـــ�سب  مفهومـــي  بـــا�سرتاك  تتميـــزان 

:
)2(

Merrell ال�سهرية 

احلياة ≈  العالمات   

الأهميـــة  اإعطـــاء  يـــ�سدد علـــى   Kull فـــاإن 

القـــ�سوي اإىل عدم التب�سيـــط امل�ساعف لتطبيق 

ليـــ�س  فالتعالـــق  البيولوجيـــا.  يف  ال�سيميائيـــات 

بن منهج وظاهـــرة ولكنه بـــن املعرفة واحلياة: 

اإنـــه، وفقـــط، مفهوم املعرفـــة هو الـــذي باإمكانه 

واملعرفـــة  فاحليـــاة  احليـــاة.  »لغـــز«  يحـــدد  اأن 

. ومادام مفهوم احلياة 
)3(

مفهومـــان مرادفـــان

 Fuzziness، فاإن الأمر، اإذن، 
)4(

يت�سم يالتدرج

ل يتعلـــق بحل »اللغـــز« ولكن بفهمه. هـــذا الفهم 

ل يتاأتـــى اإل �سيميائيـــا من خـــالل العتماد على 

ال�سمات املحددة لالأن�ساق احلية: 

كل ن�سق حي له معنـــى، فاملعنى ميتلك و�سعية  ●●

كونيـــة Universal Statut، وهـــي خا�سية 

 .Jakob uexküll م�ستمدة من �سيميائيات

املعنـــى ل يتمظهـــر اإل مـــن خـــالل العالمات،  ●●

فالعالمـــة هـــي اأ�سغر وحـــدة م�سكلـــة للن�سق 

اأن  لأي عالمـــة  لكـــن ل ميكـــن  ال�سيميائـــي. 

توجـــد اإل بوجود عالمـــة اأخـــرى، لأنها دائما 

»جـــزء من« Meron، وهـــي خا�سية مع�سدة 

 . Emmeche بت�سورات

(1) Kull, Kalevi. On semiosis, Umwelt, and semiosphere. P: 
299−310. 

(2) Merrell, Floyd, Signs Grow: Semiosis and Life Processes, P: 
315.

(3) Kull, Kalevi; Tiivel, Toomas. Lectures in Theoretical Biology: 
The Second Stage, P: 56.

(4) Barbieri, Marcello. The Organic Codes, Cambridge University 
Press, P: 235.
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العالمـــات  بـــن   ●●Combination التوليـــف 

بيونـــ�س  يـــ�سكل  ال�سيميوزيـــ�س  خـــالل  مـــن 

)1(

.Biotext

اأن اأ�سغـــر وحـــدة م�سكلـــه   Kull وي�ستنتـــج 

للنـــ�سق  احلي هي البيون�س Biotexte، فماهي 

املفاهيم امل�سكلة للنمذجة البيون�سية؟

2-2-2 ال�سيميوزي�ض:

بنـــاء علـــى Sebeok يـــ�سع Kull م�سلمـــة 

اأ�سا�سية:

هـــي  احليـــاة  اأنـــواع  لـــكل  املميـــزة  ال�سمـــة  ●●

ال�سيميوزي�س، 

حيـــاة  وجـــود  تفـــرت�س  وال�سيميوزيـــ�س  ●●

 .
)2(

لتحققها

الأ�سا�سي  معناهـــا  يف  فال�سيميوزيـــ�س 

متظهـــر للربط بـــن اأ�سيـــاء مل تكن بينهـــا قبليا 

A priori خ�سائـــ�س م�سرتكـــة. اأي، مل يكـــن 
باإمكانها اأن تتفاعل من خالل �سريورات فزيائية 

وكيميائيـــة مبا�سرة، غري اأن هذا التحديد الأويل 

لل�سيميوزي�س يثري اإ�سكال متو�سع املوؤول، وما جعل 

 Intermidiator الو�سيـــط  يف  Kullيـــ�سرتط 
الـــ�سريورة  تاأخـــذ  اأن  قبـــل  حـــا�سرا  يكـــون  اأن 

ال�سيميائية مو�سعها، فال�سيميوزي�س لي�س تفاعال 

دورة  ولكنـــه   TriadicInteraction ثالثيـــا 

 وظيفيـــة Funktionskreis، بـــل دورة الوجود 

The cycle of being: مفهـــوم  ال�سيميوزي�س 
لـــه و�سع خـــا�س داخـــل البيو�سيميائيـــات، حيث 

اأن الإ�سكال الأ�سا�سي هوتفـــ�سري اأ�سل العالمـــة 

Origin sign. اأي، تف�سري اأ�سل ال�سيميوزي�س. 

(1) Kull, Kalevi. A sign is not alive - a text is, P: 229-230.
(2) Kull, Kalevi. Organism as a self-reading text: Anticipation and 

semiosis. P: 97.

وهذا يعني، عك�س ما هو متداول يف ال�سيميائيات 

ليـــ�س مفهومـــا  ال�سيميوزيـــ�س  اأن  الكال�سيكيـــة، 

جاهـــزا منـــذ البدء، ولكـــن يتم بنـــاوؤه من خالل 

اآليات بيولوجية. 

الآليـــات هـــي ن�سيـــة وبيولوجية، فمـــن اأجل 

وجود لغـــة من ال�سروري اأن تكون يف البدء لغتن 

Textual gene خمتلفتـــن، فاجلـــن النـــ�سي

ي�سمـــح عرب اإعـــادة الكتابة من خلـــق ن�س جديد 

ون�سيـــان نـــ�س قـــدمي. اأي، انبثـــاق �سيميوزيـــ�س 

جديدة مـــن �سيميوزي�س قدميـــة، ومن ثم يغرف 

للنقـــل  �سريورة  كل  هـــي  ال�سيميوزيـــ�س:   kull
Translation، حيـــث تعمـــل على خلق ن�سخة 
Copy قابلـــة لأن حتتل مو�سع الن�ض الأ�سيل 
Original، لكنهـــا ن�سخة خمتلفة عن الأ�سل، 
لكونهـــا تـــوؤدي مهمـــات مغايـــرة تبعـــا ملتغـــريات 

.
)3(

ف�سائية، زمانية اأووظيفية

ومبا اأن ال�سيميوزي�س تتعلق بنقل ن�س، فاإنها 

ل تقـــوم على عالمة مفردة ولكن على توليف بن 

العالمـــات، وبالتـــايل فهـــي �سريورة ن�سية، لأن 

ما يوحد الـــ�سريورات الن�سية لدى الكائن احلي 

هو عاملـــه الذاتي، الذي ي�سمح له بالإنتاج الذاتي 

لبنيته، فعمليات النقل والن�سخ بن DNA  وباقي 

املكونـــات الع�سبية ل تتم اإل داخل كون �سيميائي 

من خالل الن�س اجليني  واآليات �سريورته. 

2-2-3 الن�ض اجليني:

علـــى   بنـــاء  اجلينـــي  النـــ�س   kull يحـــدد 

وليـــ�س   Process �سريورة  Lotmanباعتبـــاره 
 Readable بنيـــة، فهـــو منـــط قابـــل للقـــراءة

نفـــ�سه  الآن  يف  تفـــرت�س  والقـــراءة   ،pattern

(3) Kull, Kalevi. On semiosis, Umwelt, and semiosphere. P: 301.
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اأي ت�سكيـــل   Recognition والنقـــل،  التعـــرف 

ن�س جديد، فالنـــ�سو�س يف ذاكرة القارئ، وكل 

ن�س هو نتاج نقل لن�سو�س اأخرى، ومن ثم ميتلك 

تاريخـــه اخلـــا�س. فال�سمـــة امل�سرتكة بـــن كافة 

 ،Roproduction الن�سو�س اأنها اإعـــادة اإنتاج

�سواء كانت لفظيـــة اأو اأيقونية. اأي نقل لن�سو�س 

اأخـــرى: نحدد النقـــل باأنـــه الـــ�سريورة التي من 

خاللها يقوم قارئ ما على  نقل بنية اإىل بنيات 

. النـــ�س هو بنيـــة ناجتة عن 
)1(

اأخـــرى خمتلفـــة

النقـــل، ولكنهـــا بنية قابلـــة هي الأخـــرى للنقل، 

والقـــارئ هو النـــ�سق املهياأ لتنفيـــذ عملية النقل. 

فالقراءة اإما اأن حتقق ن�سا قابال للقراءة ميتلك 

خا�سية الإنتاج الذاتـــي Autopoeisis اأو ن�سا 

غـــري قابل للقـــراءة وبالتـــايل ل ميتلـــك خا�سية 

الإنتـــاج الذاتـــي Allopoiesis. فالكائن احلي 

هـــو �سل�سلـــة من النـــ�سو�س التي تعمـــل على نقل 

نـــ�سو�س اأخرى من اأجل خلق نـــ�سو�س جديدة، 

فهـــو �سل�سلة مـــن �سريورات القـــراءة والنقل. اإنه 

 .Self-reading text ذاتيـــا  مقـــروء  نـــ�س 

ويـــ�سرتط Kull يف النـــ�س خا�سيتـــن: املو�سعة 

الوظيفية للقراءة والنقل يجب اأن تكون م�ستغرقة 

يف النـــ�سق احلـــي، ثـــم وجـــود  قارئ يعمـــل على 

اإعـــادة تنظيم عمليات القـــراءة والنقل. اإن عدم 

الأخذ بخا�سيات القراءة والنقل والتعرف جعلت 

الإجابات املتعلقة باإ�سكال DNA: هل هو لغة اأم 

ل؟ تكون مبهمة؛ فالقراءة هي دائما نقل وت�سكيل 

بنية جديدة لن�س جديـــد، والن�س اجلديد يعرب 

عنه مـــن خالل منـــو الكائـــن احلي، فكيـــف تتم 

عملية القراءة، اأي التعرف على الن�س؟ 

(1) Kull, Kalevi. Organism as a self-reading text: Anticipation and 
semiosis. P: 94.

التعرف:  4-2-2

ميكـــن  للحيـــاة  القاعديـــة  الـــ�سريورة  اإن 

تعريفهـــا باعتبارهـــا �سريورات للتعـــرف؛ دائرة 

مـــن الرتابطات بن النـــ�سو�س لإنتـــاج ن�سو�س 

اأخرى، فالتعرف باعتبـــاره ال�سريورة البيولوجية 

الأوليـــة، يعنـــي، اأن مو�سوعـــا ما متالئم مع بنية 

يعـــاد تنظيمهـــا داخل كائـــن حي، حيـــث اأن هذه 

البنيـــة نف�سهـــا هي نتاج ل« تعـــرف �سابق«، فبنية 

الن�س تعمل على التاأثري يف الت�سكل القادم للبنية 

اجلديدة، لكن هذا ل يعنـــي اأن �سريورة التعرف 

حتتفـــظ بنفـــ�س املعلومـــات:  يف كل مقطـــع مـــن 

حـــدث التعـــرف متتلـــك كل خطـــوة  معلومـــات 

معجمـــا  اأي،  الأخـــرى.  اخلطـــوة  عـــن  تختلـــف 

خمتلفا، فال�سمة القاعدية للتعرف البيولوجي  

هـــي العمائيـــة، فـــاأي �سيء هـــو قابـــل لأن ي�سبح 

 .
)2(

عالمة

اإن ثبـــات الـــ�سكل والبنيـــة يتعلق مـــن منظور 

الدائريـــة  التعـــرف  بـــ�سريورات  بيو�سيميائـــي 

Cyclic recognition Process، فالتعـــرف 
ميكـــن الن�سق احلي من اإعادة اإنتـــاج ذاته: اإنتاج 

ن�سو�س جديدة، لكن Kull  ي�سدد على اأن اإعادة 

الإنتاج لي�ست متعدية Not transitive: اإذا كان 

)نـــ�ض2( ن�سخة ل )نـــ�ض1( و)ن�ض3( ن�سخة 

لـ)نـــ�ض2( فـــاإن )ن�ض3( لي�ض مـــن ال�سروري 

. فما يعترب طفرة 
)3(

اأن يكـــون ن�سخة ل )ن�ض1(

mutation هـــو حتـــول يف بنية النـــ�س، اأما اأن 
يحـــ�سل خطاأ ما يف عملية النـــ�سخ فاإنه قد يوؤدي 

اإىل ت�سويـــه �سورة و�سكل البنيـــة )غالبا ما يكون 

نتيجة ظـــروف بيئية خـــا�سة كالإ�ساعات النووية 

(2) املرجع نف�سه، �س: 95.
(3) املرجع نف�سه، �س: 105.
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التـــي توؤثر على ت�سكل اجلنـــن(: فالتفاعل الذي 

يجـــ�سده مفهـــوم التعرف ل يقوم علـــى ترابطات 

ثنائية، بل على ترابطـــات ثالثية من خالل ربط 

الإجابـــة بــــ»�سورة« يتـــم عربهـــا اإعـــادة تنظيم 

الإ�سارات الـــواردة لت�سريفها يف اإ�سارة جديدة،  

هذا يفر�س متييز الأمناط Patterns واملقولت 

Categories. فاملْقولـــة، اإذن، م�ساألة �سرورية 
للتعرف والتحديـــد النوعي Sepciation للبنية 

القابلة لإعادة الإنتاج. 

2-2-5 التحديد النوعي:

الـــ�سريورة التي تعمـــل على تنظيـــم التعرف 

هي نـــ�سق من البنيـــات ذاتية الإنتـــاج، ويعتربها 

 Cetegorial من منظور الإدراك املقويل Kull
 Stjernflet علـــى  وبنـــاء   ،perception
 Process of مْقولـــة  �سريورة   ،(1992)
categorisation: نفـــر�ض �سل�سة وا�سعة من 
النـــ�سو�ض}T{، كل واحـــد من هـــذه الن�سو�ض 

يتـــم تخ�سي�سه عرب مقيـــا�ض D، وميتلك حياة 

حمـــدودة، نفـــر�ض اأن ن�سخـــة ) اأونْقل( لن�ض: 

تتم اإعادة اإنتاجه من خالل تفاعل Ti مع ن�ض 

اآخـــر مالئـــم لــــTi، حيـــث عالقـــة املالءمـــة تتم 

�سياغتها كالآتـــي:  D(Ti)-d(Tk)<d، حيث 

؛ فمجـــال التعرف اأكرب 
)1(

d هـــو جمـــال التعرف
من بنيات الن�سو�س اخلا�سعة للمْقولة. فالن�سق 

احلي ميتلك ذاكرة ت�سمح بالتعرف على اجلديد 

واإقـــرار الختـــالف بـــن الن�س املقـــروء والن�س 

املوجود يف الذاكرة من خالل �سريورة للتعلم. 

الذاكـــرة �سروريـــة للمْقولـــة وهـــي مرتابطة 

وحتتـــوي علـــى عـــدة م�ستويـــات، اإل اأن الإ�سكال 

)1( املرجع نف�سه، �س: 96.

املرتبـــط بتحديد الذاكرة اجلينيـــة يتعلق بكوننا 

ل ن�ستطيـــع ر�سد ا�ستغالهـــا اخلال�س عرب متييز 

الذاكـــرة عـــن النـــ�س/ النـــ�سو�س، بحكـــم اأن 

�سريوراتها ل تتمظهـــر اإل يف الرتباط مبعلومات 

جديـــدة ونـــ�سو�س جديـــدة؛ فاملعلومـــات التـــي 

حتتويهـــا الذاكرة ل ترتبـــط باملحيط اخلارجي، 

فمـــا نتذكـــره هـــو جـــزء مـــن النـــ�سق الذاكـــري 

نفـــ�سه، فهي تتـــ�سكل  من ن�سو�س قابلـــة لإعادة 

القـــراءة واإعـــادة الكتابـــة مـــن خـــالل التحديد 

النوعـــي واملقولـــة، فا�ستغـــال الذاكـــرة ل يعنـــي 

تكرار النـــ�سو�س، ولكن هذه النـــ�سو�س تخ�سع 

لإعـــادة تنظيم داخلي، فالذاكرة هي ن�س متوقع 

Anticipatory text

2-2-6 ا�ستنتاجات واأ�سئلة: 

اإن النمذجـــة البيون�سية حاولت بلورة ت�سور 

من�سجـــم يدمـــج اأبعـــاد العالمـــات الطبيعيـــة يف 

�سياقاتها املعرفية،  تقوم على عالمة اأ�سا�سية هي 

البيون�س، الذي يندرج يف �سريورة �سيميائية تعيد 

اإنتاج احليـــاة من خـــالل �سريورة معرفية قائمة 

على القـــراءة واإعادة الكتابـــة اجلينية وباعتماد 

خا�سيـــات املْقولـــة والتحديـــد النوعـــي. ويعتـــرب 

kull مـــن رواد مـــدر�سة تارتـــو للبيو�سيميائيات، 
فم�سروعـــه ينـــدرج داخـــل �سيميائيـــات النـــ�س 

وليـــ�س �سيميائيات العالمـــة، بحكم اأن العالمات 

مـــن منظـــور ال�سيميائيـــات الرو�سيـــة ل تتمظهر 

اإل ن�سيـــا، فمـــا هـــو قابـــل للتحليـــل هـــو الن�س 

باعتباره توليفا بن جمموعة من العالمات ولي�س 

عالمـــة مفـــردة. لكن، بـــاأي معنى، مـــن املنظور 

الب�ستيمولوجي ميكـــن احلديث بيو�سيميائيا عن 

منذجـــة بيون�سية وليـــ�س بيوعالميـــة؟ الإ�سكال 

حـــ�سب Kawade  يتعلق بكـــون العالمات داخل 
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النـــ�سق احلي هـــي تاليـــة يف عالقاتهـــا بالن�س، 

فالتماثل بن نـــ�سق املعلومة اجلينية واللغة يتعلق 

بكون واقعيـــة املعنى والدللة تتعلـــق بفزيولوجية 

 .
)1(

الن�سق احلي اأكر من متظهراته اجلينية
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