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ملخ�ص:
ته���دف ه���ذه الدرا�سة �إىل ك����شف �أ�س�س الإر�ساء املفاهيم���ي واملنهجي يف جمال بيو�سيميائيات الأن����ساق احلية ،وذلك
م���ن خ�ل�ال التعق���ب االب�ستمولوجي للتعالق ب�ي�ن ال�سيميائي���ات والبيولوجيا ،وهو ما اقت����ضى بالتدرج الوق���وف عند ت�شكل
البيو�سيميائي���ات �أوال ،ث���م ت�أطري �أبرز النمذجات الراهنة ،وعلى اخل�صو�ص منذجة جماعة كوبهاغن وجماعة تارتو ثانيا،
و�أخريا الر�صد املتكامل لتمف�صالت ال�سيميائي والبيولوجي من خالل ترابط احلياة واملعرفة.
فق���د �أ�صب���ح الإبدال ال�سيميائي العام يف ب����ؤرة االن�شغاالت االب�ستمولوجية داخل املخت�ب�رات العلمية� ،سواء يف جمال
العلوم الإن�سانية �أو احلقة ،وهو ما مكن عرب �صيغة تفاعلية وتكاملية من ت�ضافر جهود ال�سيميائيني والبيولوجيني ل�صياغة
بيان منهجي ومفاهيمي ميكن من مقاربة التعالق بني �سريورات املعرفة و�سريورات احلياة على نف�س الإحداثيات الإ�شكالية،
وبالتايل ف�إن �إ�ضاءة هذا التوازي املنهجي بني ال�سريورتني من خالل مداخل ال�سنن املزدوج والبيون�ص �أفرز �إ�شكاال مركبا،
م���ن جه���ة تكاملية الهاج�س البحثي واملختربي بني العلوم والباحثني ،ومن جه���ة �أخرى تالزمية ال�سيميائي -البيولوجي يف
اقرتاح عدة �إجرائية ت�ستويف احلمولة الفل�سفية والعلمية مل�س�ألة املعرفة واحلياة.
الكلمات املفاتيح:
بيو�سيميائيات ،الأن�ساق احلية ،ال�سنن املزدوج ،بيو ن�ص ،DAN ،العالمة ،ال�شكل.
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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.
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راهنية البيو�سيميائيات:

الت�أطري االب�ستمولوجي للإ�شكاالت،
حتديد املفاهيم املرتبطة بها وتفكيك النماذج،
�إبراز حدود املعاجلات املقرتحة و�إمكانية تطويرها
من خالل �صياغة �أ�سئلة جديدة.

●●

 .1-0ملاذا البيو�سيميائيات؟
من���ذ بداي���ة الت�سعيني���ات م���ن القرن امل���ا�ضي،
�شكل املنعط���ف املع���ريف ()Cognitive Turn
للبيو�سيميائي���ات �إب���داال  Paradigmنظري���ا داخل
ال�سيميائي���ات ،البيولوجي���ا ،البيوفزي���اء ،العل���وم
املعرفي���ة ،العل���وم املعق���دة ،االيتولوجي���ا املعرفي���ة،
الذكاء اال�صطناع���ي والبيومعلوميات .وجت�سدت قوة
االقرتاح���ات االب�ستمولوجية له���ذا الإبدال من خالل
الإجماع العلمي( )Scientific Consensusحول
ا�ستعمال مفاهيم���ه وا�ستثمار منذجاته بني الباحثني
يف العلوم الدقيقة والإن�سانيات على حد �سواء ،وتوحيد
م�ستوي���ات التعقي���د يف الظاه���رة العلمي���ة ،و�إع���ادة
�صياغة فل�سفة العلم ،و�إخ�صاب خمتربات البيولوجيا
اجلزيئي���ة والبيولوجي���ا احلا�سوبي���ة ب�أط���ر معرفي���ة
للمراقب���ة التطبيقي���ة قائمة على املنط���ق والتح�سيب
( )Computationومراعي���ة لل����شرط الإن����ساين.
وتع�ضدت هذه اخلا�صي���ات االب�ستمولوجية بامل�أ�س�سة
العلمي���ة ،حي���ث ت�شكل���ت �شبك���ة توا�صلي���ة ،متفاعلة
ودينامي���ة بني مراكز البحث يف العامل .ولتلتحم لأول
م���رة يف تاري���خ العلم ال����سريورات املعق���دة للمعلومة
( )Informationالفيزيائية يف �أبعادها املعرفية مع
ال�سريورات املعقدة للعالمة ( )Signال�سيميائية يف
�أبعادها احلية .لقد �شكل هذا ال�سياق العلمي حمفزا
لنا من �أجل حتقيق مهمت�ي�ن متالزمتني :الإ�سهام يف
�صياغ���ة الأطر املفهومية للإب���دال البيو�سيميائي من
جهة ،ورب���ط ( )Connectionال�سياق املحلي بهذه
التطورات املهمة من جهة �أخرى.
 .2-0ما هو برنامج البحث ؟
يق���وم برنامج البح���ث على ا�سرتاتيجي���ة ثالثية
متدرجة ومتكاملة:

●●
●●

لقد حاولنا �صياغة م�سلمة حتديدية ت�ؤطر البنية
املفهومية للبيو�سيميائيات من خالل:
�إبراز خا�صيات املفهوم ال�سيميائي،
احلف���ر يف التج���ذر االب�ستيم���ي ب�ي�ن ال�سيميائيات
والبيولوجي���ا م���ن خ�ل�ال بيو�سيميائي���ات
(،)Rothschild
حتدي���د املجال العلم���ي للظاه���رة البيو�سيميائية،
والبني���ة ال�صورية والرمزية لإجراءات املقاربة من
خالل �سيميائيات (،)Jakob von uexküll
املو�ضعة االب�ستمولوجية للإبدال البيو�سيميائي.
●●
●●

●●

●●

بع���د ذل���ك عملن���ا عل���ى تفكي���ك النمذج���ات
البيو�سيميائي���ة الراهن���ة ،وحتدي���دا ال�سيميائي���ات
الع�صبي���ة  ،Neurosemioticsفق���د �أو�ضحن���ا
الإمكانات املفهومية للنمذجتني املتعلقتني ب�سميائيات
 DNAم���ن خ�ل�ال منذج���ة ال����سنن – امل���زدوج
 Code-dualityجلماع���ة كوبنهاغ���ن متمثل���ة يف
�أعم���ال  Emmecheو ،Hoffmeyerومنذج���ة
البيو-ن����ص  Bio-texteجلماع���ة تارتو جم�سدة يف
�أعم���ال  ،Kullوذلك ق�صد معاجلة التحول املنهجي
يف البيولوجي���ا اجلزيئية ،حيث �أ�صبحت العالمة هي
الوح���دة القاعدية ل���درا�سة احلياة ولي����ست اجلزيئة
(((.Molecule
((( نتوجه بال�شكر املو�صول بالتقدير �إىل الباحثني  Emmecheمن جامعة
كوبنهاغن بالدامنارك و Kullمن جامعة تارتو با�ستونيا على دعمهما العلمي
لبلورة هذه الدرا�سة ،وهي ت�شكل بع�ضا من الإ�ضاءات النظرية للمرجعيات
اخللفية التي ت�ؤطر م�شروعنا حول �سيميوفزياء املعرفة ،وبالتايل فما ورد
جممال ـ �أحيانا ـ يجد تف�صيله يف �أعمالنا الأ�سا�سية ،ينظر للتقريب:
ح�سيب ،الكو�ش .مدخل �إىل �سيميوفزياء املعرفة ،من �أن�ساق اخلطاب �إىل
�أن�ساق الثقافة ،دار الوراق للن�شر ،الأردن.2015 ،
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 .3-0ما هي الآفاق؟
م���ن �أج���ل �إع���ادة �صياغ���ة الإ�شكاالت العلمي���ة
الراهنة داخل البيو�سيميائيات اقرتحنا توليفا جديدا
 New combinationللمفاهي���م ي�سم���ح بتفعي���ل
هذه النمذجات من خالل:
النق���ل النظ���ري ،يف �أبعاده املفهومي���ة ،املنهجية
واالب�ستمولوجي���ة للإب���دال البيو�سيميائي من البحث
يف التعاي�ش الداخل���ي  Endosymbiosisللكائنات
احلي���ة الطبيعية (الإن�سان ،احلي���وان والنبات)� .أي،
ال�شب���كات الع�صبي���ة الطبيعي���ة ،والكائن���ات احلي���ة
اال�صطناعي���ة (الأن����ساق الآلي���ة)� ،أي ال�شب���كات
الع�صبي���ة اال�صطناعي���ة� ،إىل البح���ث يف التعاي����ش
اخلارج���ي � .Exosymbiosisأي ،ب�ي�ن الإن����سان
والإن����سان ،الإن����سان والظاه���رة العلمي���ة ،الإن����سان
واملحي���ط يف كليت���ه .فالتعاي����ش هو ال�سم���ة الطبيعية
لل�شبكة التوا�صلية يف الكون احلي.
الربط بني املعرفة واحلياة هو ربط فطري ،وهذا
الربط يخ�ضع ل�شرط �ضروري هو احلرية ال�سيميائية
 .Semiotic Freedomفالأن����ساق احلية ال حتقق
�إنت���اج ذاته���ا ب�شكل منظ���م وخال م���ن الت�شوهات يف
غياب هذه احلرية ،وهي قانون بيوفزيائي �سيميائي.
حي���ث ال تنظيم ذات���ي ،ال منو طبيع���ي عندما يخ�ضع
الن�سق احلي ملراقب���ة خارجية متنعه من ت�شييد كونه
الذاتي .Umwelt
 – 1ماهي البيو�سيميائيات ؟

املفهومي���ة  ،Terminology Structureف���كل ن����سق
مع���ريف ل���ه تنظيم���ه اخل���ا�ص .فامل�ساءلة الت���ي حتاول
�سيميائيات املفهوم بلورتها تتجاوز الإ�شكاالت املنطقية
للتحديد �إىل الطبيعة ال�سيميائية Semiotic Nature
للمفه���وم يف ح���د ذاته :ب����أي معنى نتح���دث عن مفهوم
ما باعتباره مفهوم���ا �سيميائيا؟ يفرت�ض Thellefsen
�أن البني���ة املفهومي���ة يف ال�سيميائيات تق���وم على مركز
منظ���م ي�سميه العالم���ة الأ�سا�سية :العالم���ة الأ�سا�سية
 Fundamental Signه���ي الت���ي تق���وم ب�ضغ���ط
 Compressجمموع���ة م���ن املعلوم���ات وتو�صيله���ا
�إىل امل����ؤول  .Interpertantفالأث���ر التوا�صل���ي
 communication effectه���و ما يح���دد الأث���ر
التدليلي (((.Significance Effect
العالم���ة الأ�سا�سي���ة ت����شرتط جمموع���ة م���ن
اخل�صائ�ص يف املفهوم قبل تنظيمه داخل الن�سق:
الطبيعة الرمزي���ة للمفهوم مقي���دة بوا�سطة حقله
املعريف،
ال يعك����س مفهوم مبفرده البني���ة املعرفية ولكن من
خ�ل�ال تعالقه مع جمموع���ة من املفاهي���م امل�شكلة
للن�سق،
يحت���وي املفهوم على خا�صية تفرده التي متيزه عن
غريه من املفاهيم،
دالل���ة املفهوم يت���م التعب�ي�ر عنها غائي���ا؛ �أي نتاج
�سببية نهائية ،Final Causation
دالل���ة املفهوم تتمظهر من خالل جمموع العالقات
املمكنة مع باقي املفاهيم داخل الن�سق،
عدم اقرتان املفهوم ب�سمات ميتافيزيقية ومطلقة.
�أي� ،أن يكون واقعيا ون�سبيا،
مب���ا �أن كل معرف���ة هي قابل���ة للخط�أ فه���ي م�ؤقتة،
وعليه ،فاملفهوم ،ذو طبيعة م�ؤقتة.
●●

●●

●●

●●

●●

●●

 1-1املفهوم ال�سيميائي:
املجال املعريف ه���و �سل�سلة من ال����شروط التي ت�ضع
القي���ود ملفاهيمها ،حيث ي�صبح حتدي���د البنية املعرفية
 Knowledge Structureه���و حتدي���د للبني���ة
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●●

(1) Thellefsen, Torkild. Semiotic Knowledge Organization: theory
and method development, P: 88.
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تت�شكل� ،إذن ،البنية املفهومية من:
مفه���وم مركزي ي����شكل القاعدة املعرفي���ة للن�سق.
ويكم���ن دوره يف تنظي���م العالقات ب�ي�ن املفاهيم،
ر�صد املفاهي���م اجلدي���دة ،وتعدي���ل اخل�صائ�ص.
ويرتب���ط تط���ور ن����سق مع���ريف ما بتط���ور العالمة
الأ�سا�سية،
مفاهي���م فرعية حتدد الواجه���ة  Interfaceالتي
يتوا�صل عربها الباحثون،
خ�صائ�ص حتدد الكيفيات التي تنظم بها العالمة
الأ�سا�سية التعالق بني املفاهيم الفرعية.
●●

●●

●●

�إن االنتظ���ام الذات���ي Auto-Organisation

لبنية مفهومي���ة ي�سمح ب�إمكانية معاجل���ة الإ�شكاالت
الداخلي���ة للن����سق ،وه���و ما يجع���ل منه ن�سق���ا خبريا
 Expert Systemببنيته .وميكن �صورنة العنا�صر
ال�سالفة ب�صريا كالآتي:
امل�ؤول

املطور

 ...........................................................الواجهة Interface
العالمة الأ�سا�سية
( القاعدة املعرفية)

املفاهيم الفرعية
الن�سق اخلبري

خ�صائ�ص التنظيم

Expert System

�شكل  :1البنية املفهومية للن�سق املعريف

الن����سق اخلب�ي�ر ال يحق���ق للبني���ة املفهومي���ة
ا�ستقاللية مو�ضوعية  ،Objectiveولكن ا�ستقاللية
تفاعلية ،حيث ال���ذات العارفة متتلك �إمكانية تطوير
الن�سق ومنو املعرفة العلمية.

 2-1تعالق البيو ( )Bioوال�سيميو(:)Semio
هل يتعل���ق الأمر ببني���ة مفهومي���ة ذات عالمتني
�أ�سا�سيت�ي�ن؟ �أو بعالم���ة �أ�سا�سي���ة واح���دة تنظ���م
ن�سقني معرفي�ي�ن :ال�سيميائي���ات والبيولوجيا؟ يعترب
� Kullأول م���ن نب���ه الباحث�ي�ن يف البيو�سيميائي���ات
�إىل ال�ت�رات النظ���ري ال���ذي خلف���ه ،Rothschild
باعتب���اره �أول م���ن ح���دد التعال���ق ب�ي�ن ال�سيميائيات
والبيولوجيا� :إن ا�ستعمال مفهوم «البيو�سيميائيات»
م���ن ط���رف روت�شيل���د خ�ل�ال ال�ستيني���ات ،رغ���م
غي���اب االهتم���ام ب�أعمال���ه من ط���رف م����ؤ�س�سي هذا
احلق���ل لف�ت�رة طويل���ة ،يربهن عل���ى �أن منطق منو
التفك�ي�ر العلم���ي يعم���ل عل���ى خل���ق حل���ول متماثلة
 Identical Solutionsيف ا�ستقالل عن بع�ضها
البع����ض وع�ب�ر مفكري���ن خمتلف�ي�ن ويف �أماك���ن
خمتلفة (((.
�إن اهتم���ام  Rothschildبعل���م النف�س املر�ضي
والتحلي���ل النف����سي والأم���را�ض العقلي���ة والت�شري���ح
الع�صبي مكنه من حماولة توحيد جمموعة من العلوم
املهتمة مبا هو ج�سدي -فزيائي من جهة وعلوم ترتبط
مب���ا هو نف�سي – ذاتي من جهة �أخرى ،وذلك لتجاوز
�إخف���اق الأوىل يف تف����سري ما هو غري قاب���ل لالختبار
و�إخفاق الثانية يف رب���ط النتائج النظرية بالتعليالت
املنطقي���ة ،م���ن ث���م �صاغ التعال���ق بيو�سيميائي���ات:
النظري���ة الرمزي���ة لتعال���ق النف����سي – الفزيائ���ي
تعم���ل على ربط اجل�سور ب�ي�ن م�سالك املعرفة هاته
وتوح���د مناهجها حت���ت ا�سم بيو�سيميائيات ،وتعني
النظرية التي ت�ستلهم منهجيا النموذج ال�سيميائي
للغة من �أجل ا�ستثماره يف فهم ال�سريورة التوا�صلية
(1) Kull, Kalevi. On the history of joining bio with semio: F. S.
Rothschild and the biosemiotic rules, P: 137.
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للحي���اة((( .وق���د ح���دد  Rothschildثالثة قوانني
لهذا التعالق:
القانون البيو�سيميائي الأول يعنى بتحويل احلاالت
الثابتة يف الع�ضو احلي ،باعتبارها �إثباتا فطريا ،من
مو�ضوع �إىل ذات تتمتع بالق�صدية ،والهدف من ذلك
ه���و �صيان���ة البنية التي حتمل طاقتنا م���ن منظور �أن
الذات وحدة من�سجمة ،القانون الأول ي�شكل القاعدة
ال�صلب���ة للرتكي���ب البيو�سيميائ���ي biosemiotics
.syntax
القانون البيو�سيميائي الثاين يتحدد يف التقاطب
الفط���ري  Inner polarisationال���ذي ي�سم���ح
للكائن���ات احلي���ة �أن تت���وا�صل مع مو�ضوع���ات العامل
بالتزامن مع حتقيق ذواتها اخلا�صة.
عن���د ب���روز ن����سق توا�صل���ي جدي���د ،ف�إن���ه بقدر
ما يحتف���ظ الن�سق بخ�صائ����ص �سابقة بقدر ما يعمل
عل���ى حتيني �صيغة جدي���دة للق�صدي���ة ،حيث تهيمن
ذاتية الن����سق اجلديد� ،إن �ضرورة ه���ذه الهيمنة هي
ما ي�شكل القانون الثالث ،بدون هذه الهيمنة ال ميكن
للن�سق اجلديد �أن يطور وظائفه.
�إن حتدي���دات روت�شيلد �إىل جان���ب �أعمال �أخرى
�شكلت كونا نظريا لتفاعل ال�سيميائيات والبيولوجيا.
ورغ���م �أنها ظل���ت حبي����سة الأو�ساط الطبية يف �أملانيا
على اخل����صو�ص ف�إنها برهنت عل���ى التعالق الأ�صيل
بني ال�سيميائيات والطب .وقد كان لنتيجة التطورات
الهائلة يف البيولوجيا اجلزيئية والبيومعلوميات الدور
احلا�سم يف �إعادة �صياغة التعالق بيو�/سيميو(Bio/
 )Semioمن خالل حتدي���دات �إبدالية على م�ستوى
الت�صورات واملفاهيم والنمذجة.
(1) Rothschild, Friedrich Salomon. Laws of symbolic mediation in
the dynamics of self and personality, P: 777.
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 3-1امل�سلمة التحديدية:
�إن حتدي���د تخ����ص�ص علمي ما يرتب���ط بتحديد
امل���و�ضوع واملنه���ج .وق���د حاول���ت جمموع���ة م���ن
الدرا�سات واملعاج���م واملو�سوعات تخ�صي�ص مداخل
للبيو�سيميائي���ات� ،إال �أن تع���دد االجتاهات واختالف
احلق���ل العلمي من باح���ث �إىل �آخ���ر (ال�سيميائيون،
البيولوجي���ون ،احلا�سوبي���ون )....مل ي�سم���ح بخل���ق
�إجم���اع مفهومي .له���ذا �سن�سع���ى �إىل بل���ورة م�سلمة
حتديدية .يف معجم اك�سفورد للبيوكيمياء والبيولوجيا
اجلزيئي���ة مت حتدي���د البيو�سيميائي���ات باعتباره���ا:
العلم الذي ي���در�س العالمات ،املعلومات والتوا�صل
داخ���ل الكائن���ات احلي���ة((( .رغ���م اخت�صاري���ة هذا
التحدي���د واندراج���ه داخ���ل معج���م يتعل���ق مبفاهيم
البني���ة الداخلية للكائ���ن احلي ،ف�إن���ه يت�ضمن بع�ض
العنا�صر التحديدية الأ�سا�سية:
العالمات ،Sings
املعلومات ،Informations
التوا�صل ،communication
الكائن احلي .organism
●●
●●
●●
●●

�إن اعتب���ار العالم���ات ه���ي الت����شكل املو�ضوع���ي
للظاه���رة البيو�سيميائي���ة ميثل عن����صرا مركزيا يف
�أغلب التحديدات:
البيو�سيميائي���ات تبح���ث يف �سريورة العالم���ات
الطبيعية من خالل كل �أبعادها،
البيو�سيميائي���ات ميك���ن �أن حت���دد باعتبارها علم
العالمات يف الأن�ساق احلية ،Living systems
فاخلا�صي���ة واملب���د�أ املمي���زان لل�سيميائي���ات
البيولوجي���ة يتج����سدان يف ك���ون الكيان���ات احلية
ال تتفاع���ل ع�ب�ر �أج����ساد ميكانيكي���ة ،لك���ن عرب
ر�سائل ون�صو�ص،
●●

●●

(2) Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology, P: 72.
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بعب���ارة واح���دة :م���و�ضوع البيو�سيميائ���ات ه���وكل
ال�سريورات ال�سيميائية لت����صرف Behavioral
الأ�شياء احلية ، Living things
ال�سمة الغالبة يف التطور الع�ضوي لي�ست هي اخللق
املتع���دد واملده�ش للبني���ات املورفولوجي���ة .ولكن،
ه���ذا االمت���داد الع���ارم ل» احلري���ة ال�سيميائي���ة»
 ،Semiotic freedomه���ذا ال�ث�راء و» العم���ق»
 Depthللمعن���ى ال���ذي نت���وا�صل ب���ه ،وبالت���ايل
فالعالم���ة  Singولي����ست اجلزيئية Molecule
هي الوحدة القاعدية لدرا�سة احلياة(((.

●●

●●

فزيائي���ة �أونف�سي���ة ت�أخد مكانها ب�ي�ن مو�ضوعني...
�أو ه���ي يف كل الأح���وال نتيج���ة ل���كل الأفع���ال
الت���ي حت���دث ب�ي�ن �أزواج  ،Pairesلك���ن� ،أق����صد
«ب�سيميوزي����س « يف معناها امل���و�سع ،على العك�س من
ذل���ك ،فع���ل� ،أو �أث���ر يقوم عل���ى �إجراء م����شرتك بني
ثالث���ة عوامل :العالم���ة ،ومو�ضوعها وم�ؤولها(((.
وي����شدد البيو�سيميائي���ون عل���ى ال�سيميوزي����س يف
�صيغتها املو�سعة وه���و ما يجعل منها خا�صية مالزمة
ل���كل �أ�شكال احلياة عل���ى الأر�ض ،ب���ل �إن �إن مو�ضوع
البح���ث البيو�سيميائي هو ا�ستك����شاف كيفيات انبتاق
 Emergenceال�سيميوزي����س يف الطبيعة ،بحكم �أن
الكون احلي Biosphereم�شمول بال�سيميوزي�س.

ن�ستنت���ج من التحدي���دات ال�سالف���ة �صياغة �أولية
ومالحظت�ي�ن .فمن حي���ث ال�صياغة ميك���ن �أن نحدد
البيو�سيميائي���ات باعتبارها تخ�ص�صا معرفيا يدر�س
�إنت���اج وت�أوي���ل العالمات داخ���ل العامل�ي�ن الفيزيائي
والبيولوج���ي م���ن �أج���ل حتقي���ق التكام���ل ب�ي�ن نتائج
البيولوجي���ا وال�سيميائي���ات ،وت�شكي���ل ر�ؤي���ة جديدة
للحي���اة واملعنى باعتبارهما ال�سم���ات املحايثة للعامل
الطبيعي� ،أما فيما يخ�ص املالحظتني :فتتعلق الأوىل
بك���ون حتديد العالمات ال يتم �إال داخل �سريورة� ،أي،
�سيموزي����س .Semiosisبينما الثاني���ة تتعلق مبجال
دينامي���ة ه���ذه ال����سريورة وال���ذي ي�شم���ل الكيان���ات
والأ�شي���اء والكائن���ات� .أي ،الع���وامل البيولوجي���ة
والفيزيائية .فهل الظاه���رة البيو�سيميائية ال تت�شكل
�إال ع�ب�ر ال�سيميوزي����س؟ وكي���ف يت���م ه���ذا الت����شكل
ال�سيميائي بيوفيزيائيا؟

الكائ���ن احل���ي يول���د يف ك���ون �سيميائ���ي.
� Semiosphereأي ،ع���امل من املعاين والعالمات
والأ�صوات والروائ���ح والأل���وان واحلق���ول الكهربائية
والإ�شارات الكيميائي���ة ...ومن ثم ف����إن فهما جامعا
لدينامي���ة ال�سيميوزي����س ي����ؤول يف نهاي���ة التحلي���ل
�إىل تعري���ف للحي���اة لي����س �إال .ويعترب مفه���وم الكون
ال�سيميائ���ي املج���ال الع���ام ال�شتغ���ال ال�سيميوزي����س.
�إن ال�سيميوزي����س البور�سي يف �صيغت���ه القوية يرتبط
اب�ستمولوجي���ا باملرحلة الكال�سيكية للبيو�سيميائيات،
بحكم �أن الت�شكل ال�سيميائي للظاهرة �أ�صبح مرتبطا
مبفهوم الدورة الوظيفي���ة  Funktionskreisالتي
حتقق الكون الذاتي unweltللن�سق� ،أي� ،سيميائيات
.((( Jakob von uexküll

لق���د �أق���ام ب���ور�س  Peirceمتيي���زا �أ�سا�سي���ا
بخ����صو�ص مفه���وم ال�سيميوزي�س :من امله���م جدا �أن
يفه���م ماذا �أق�صد ب�سيميوزي�س يف معناها املحدود؛
كل فع���ل دينام���ي �أو فع���ل ن���اجت ع���ن ق���وة خال����صة،

ميي���ز  Jakob uexküllب�ي�ن نوعني مرتابطني
م���ن �سريورات العالم���ة :ال����سريورات الأولي��� ة eEl
 mentary processesوال����سريورات املعق���دة
 ،Complex processesبالن�سب���ة للم�ستوى الأول

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

(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 العالم���ات املنظم���ة
وعالم���ات املحت���وى  ،Inhaltszeichenف���الأوىل
تتعلق بالن�سق يف حد ذاته الذي يعمل على اال�ستجابة
ملثريات املحيط من خالل انتاج عالمات حملي ة oL
 kalzeichenمن جهة ،والربط بني عنا�صر املحيط
من خ�ل�ال �إنتاج عالمات موجه ة iRichtungsze
 chenم���ن جه���ة �أخ���رى� .أم���ا الثاني���ة� ،أي عالمات
املحت���وى ،فهي تعمل على ربط العالمات بالذهن من
�أجل تن�شيط عمليات الت�سنني وفك الت�سنني .بالن�سبة
للم�ست���وى الث���اين يتعلق بدينامي���ة الذهن ،Gemüt
حيث الرب���ط املو�ضوعي ب�ي�ن الإدراك وحتقق الفهم
م���ن خ�ل�ال �سريورة دائرية ال تتوقف م���ا دام الكائن
حيا ،وم�شكلة ل���دورة وظيفية وبانية لكون ذاتي ،فكل
عالقة مع العامل تنقل عرب لغة العالمات الع�صبية.
لق���د ح���اول � Thure uexküllإع���ادة �سب���ك
امل����شروع ال�سيميائي لوالده من خالل حتديد العالمة
البيو�سيميائي���ة وال�سيميوزي�س ،حيث اعترب بناء على
ت����صورات � Sebeokأن العالمة تتميز بنوعني من
ال�سمات املحددة:
ال�سم���ة اخلا�صة  Privateوه���ي املرتبطة بالذات
ال�سيميائي���ة � .Semiotic-selfأي ،كل ما يتعل���ق
باحل�سي والإدراكي.
وال�سمة العامة  Publicوتتعل���ق باملو�ضوعات التي
حتي���ل عليها العالم���ة� .أي ،ما هو عقل���ي ويرتبط
بالفهم(((.
●●

●●

حيث الذات ال�سيميائية هي م�ؤوالت خفية للعالمة.
وم���ن خ�ل�ال �إدم���اج ال�صيغ���ة القوي���ة لل�سيميوزي�س
البور�سي داخل مفهوم الدورة الوظيفية حدد Thure
 uexküllثالثة �أمناط لل�سيميوزي�س:
�سيميوزي�س املعلومة : Semioses information
وهوخا�ضع للحاجة البيولوجية للن�سق،
●●

(1) Uexküll, Thure von. Varieties of semiosis. P: 456-457.
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●●�سي ـمـ ـ ـ ـ ـ ـيــوزيـ����س الأعـ ـ ـ ـ���را�ض Semioses of

� :symptomatizationإنت���اج و�إر�سال �إ�شارات
 Signalsمن دون توقع ا�ستجابة املر�سل �إليه،
�سي ـمـ ـ ـ ـ ـ ـيــوزيـ����س الت���وا�صل semioses of
 :communicationتتعل���ق بعالقة �إخبارية بني
املر�سل واملر�سل �إليه.

●●

�إن التنميط ال�سال���ف ي�سمح للمقاربة البيولوجية
البيو�سيميائي���ة �أن تتن���اول الظواه���ر يف �أبعاده���ا
البيوفيزيائي���ة ،وميك���ن متييز �أربعة حق���ول معرفية
ت�شغل راهنا البحث البيو�سيميائي:
البيولوج ـ ـي���ا اجلزيئي ـ ـ���ة وعل���وم الأع����صاب
(،)Neurosemiotics
الإتولوجي���ا املعرفي���ة وال�سيميائي���ات احليواني���ة
(،)Zoosemiotics
ال�سميائيات النباتية (،)Phytosemiotics
�سيميائيات الأن�ساق الآلية (.)Robosemiotics
●●

●●

●●
●●

الطبيع���ة البيولوجي���ة للظاه���رة البيو�سيميائي���ة
(العالم���ات) والطبيع���ة الفزيائي���ة ( املعلوم���ات)
تط���رح �س�ؤال املنه���ج ،كي���ف ميك���ن مقارب���ة ظاهرة
تتعال���ق فيه���ا خا�صي���ات بيو-فزيائي���ة؟ �إن ظواه���ر
مث���ل التعرف ،املقْولة ،التعل���م ،التوا�صل ،الذاكرة...
ه���ي م���ن مهم���ات البح���ث البيو�سيميائ���ي ،حي���ث
ت�سم���ح بتطبيق الإج���راءات املنهجي���ة لل�سيميائيات:
الن����ص ،ال�سيميوزي�س ،الت�أويل واملعن���ى على الواقعة
البيوفيزيائي���ة .فانبث���اق املعن���ى والق�صدي���ة داخ���ل
الع���وامل البيوفيزيائية ت�صعب الإجابة عنه من خالل
الأط���ر املعرفية امليكانيكي���ة :املعن���ى هوالنجم الذي
يجب �أن تهتدي به البيولوجيا(((.
تط���ور احلي���اة وتط���ور الأن����ساق ال�سيميائي���ة
هم���ا مظه���ران لنف����س ال����سريورة ،ب���ل �إن �سريورة
(2) Uexküll, Jakob von. The theory of meaning, P: 43.
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احلي���اة منظم���ة ع�ب�ر الدينامي���ة ال�سيميائي���ة
 Semiotic Dynamicوهوم���ا ح���ذا بـ Sebeok
�إىل الإقرار ب�أن علم احلي���اة  Life scienceوعلم
العالمة  Sign scienceيقت�ضي بع�ضهما الآخر(((.
فال�سيميائي���ات منح���ت ل���دار�سي ن����صو�ص DNA
) (DNA textsعينا جديدة للقراءة .لكن ،هل ميكن
من املنظ���ور االب�ستمولوجي اعتب���ار البيو�سيميائيات
برناجم���ا �أداتي���ا للبيولوجيا؟ لق���د حاولت جمموعة
م���ن ال���درا�سات احل����سم يف التعال���ق الت�صنيفي بني
ال�سيميائي���ات والبيولوجي���ا� ،إال �أن النق���ا�ش ح���ول
ال�ضمان���ات االب�ستمولوجية للمنه���ج ال�سيميائي حقق
�إجماعا علميا ح���ول �صيغتني ت�صنيفيتني متكاملتني؛
ال�صيغ���ة الأوىل تعت�ب�ر �أن البيو�سيميائي���ات بني���ة
ميتا�سيميائي���ة  Metasemioticللبيولوجي���ا وه���ي
تتفرع �إىل:
الأندو�سيميائي���ات  Endosemioticsوتهت���م
بدرا�سة ال�سريورات ال�سيميائية داخل الن�سق احلي.
الإك�سو�سيميائي���ات  Exosemioticsوتخ����ص
مقارب���ة �سريورات التعالق بني الن�سق احلي وحميطه
م���ن جه���ة والن�سق احل���ي وباق���ي الأن����ساق من جهة
�أخرى.
يعم���ل هذا الت�صني���ف على �إ�ضف���اء �سمة التدرج
عل���ى املنه���ج داخ���ل البيو�سيميائي���ات حي���ث ت�صبح
الظاه���رة بنية تراتبي���ة� .أما ال�صيغ���ة الثانية فتميز
بني ال�سيميائيات العمودية Vertical Semiotics
وال�سيميائيات االفقية ،Horisontal Semiotics
حيث تهتم الأوىل بدرا�سة التمظهرات اجلينيالوجية-
الزمنية� .أي ،ما يتعلق بانتقال الإر�ساليات الوراثية بني
الأجيال ،بينما الثانية تتعلق بالعالمات الإيكولوجية،
(1) Sebeok, Thomas. A. Signs: An Introduction to Semiotics. P: 114.

�أي العالق���ة ب�ي�ن الأن����ساق .ومن خ�ل�ال ال�صيغتني،
وا�ستن���ادا �إىل �سيميائي���ات  Jakob uexküllميكن
�أن نحدد ت�صنيفيا جم���ال الإجراءات البيو�سيميائية
من خ�ل�ال ال�سيميوزي����س الداخلي للأن����ساق احلية؛
متمث�ل�ا يف ال����سريورة التي حتق���ق دورة وظيفية بني
الذهن واملحي���ط .فال�سيميائيات االيكولوجية مرحلة
قيد التبلور من خالل مفهوم الكون ال�سيميائي ،حيث
ال ميكن اب�ستمولوجيا �أن يتجاوز الإبدال Paradigm
البيو�سيميائي حدود البيولوجيا راهنا.
التعالق االب�ستيمي ب�ي�ن ال�سيمائيات والبيولوجيا
�شكل �سياق���ا معرفي���ا للإعالن ع���ن البيو�سيميائيات
باعتبارها �إبداال  Paradigmعلميا ،فب�أي معنى من
املنظور االب�ستمولوجي ميكن اعتبار البيو�سيميائيات
�إب���داال جدي���دا؟ وم���ا ه���و ال���و�ضع النظ���ري له���ذا
(((
االبدال؟
 4-1الو�ضع النظري للإبدال البيو�سيميائي:
الت����سا�ؤل ح���ول مو�ضعة �إبدال علم���ي ما يفرت�ض
�س�ؤاال �أعمق :كيف ميك���ن �أن ترتبط الوحدة unity؛
ما يحيل �إىل التجري���د واملنطق وال�صياغة الريا�ضية
م���ن جه���ة ،والتع���دد  ،Diversityما يتعل���ق مبا هو
�إن����ساين م���ن جهة �أخ���رى ،داخ���ل تخ����ص�ص علمي
معني؟ �إن �سريورة االندماج بني املعلومات والعالمات
ه���ي الن���واة ال�صلب���ة للإب���دال البيو�سيميائ���ي� :إن
ما نقرتحه� ،إذن ،هو �أن الإبدال ال�سابق للبيولوجيا
يت���م ا�ستبداله بالإبدال ال�سيميائي الذي يقوم على
ن���واة �صلبة :ال����شكل  Formالبيولوجي يتم فهمه
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�شكال يكمن يف مو�ضعة هذا الإبدال :هل يتعلق
بالبيولوجي���ا �أم بال�سيميائيات؟ هل ه���و �إبدال داخل
العل���وم الإن�ساني���ة �أم داخل العل���وم احلقة؟ يفرت�ض
 Hofkirchnerثالثة �أجوية:
الفج���وة بني التفافت�ي�ن ،الدقيق���ة والإن�سانية ،غري
قابل���ة للعبور .وال بد م���ن تبني الإثناني���ة الثقافية
،Dichotomy of culture
التق�سي���م غ�ي�ر م�ب�رر ،هن���اك واقع���ان علمي���ان
حي���ث ح����ضور �أحدهم���ا يف�ت�ر�ض غي���اب الآخ���ر
لق�صدية ما:
 �سم����ات ما هو �إن�����ساين يتم �إ�سقاطه����ا على ما هوعلمي عرب �أن�سنة العلم ،Humanize science
 �أو ال�سمات املوحدة ملا هو �إن�ساين يتم اختزالها �إىل�سمات العلم الطبيعي من خالل �صورنة خ�صائ�ص
ما هو �إن�ساين عرب اخلطاطات الريا�ضية،
التق�سي���م �صحي���ح يف ج���زء من���ه؛ فاالخت�ل�اف
ب�ي�ن املنظوري���ن ي�ؤخ���ذ ب���ه ع�ب�ر الأ�سا�س القائل
بامتالكهم���ا ملجموعة من اخل�صائ����ص امل�شرتكة
وتفاعل املفاهيم يف �إطار جدلية « الثقافات».
●●

●●

●●

الإجاب���ة الأوىل ت����ؤدي �إىل تخ����ص�صات منغلق���ة
حي���ث ي�صعب الت���وا�صل بينهما� .أم���ا الإجابة الثانية
فه���ي ت����ؤول �إىل ا�ستنتاج���ات انرتبومورفي���ة ،بينم���ا
الإجاب���ة الثالث���ة تختزل دينامي���ة الأن����ساق املعرفية
وا�ستقاللي���ة �سريوراته���ا �إىل حتلي���ل قائ���م عل���ى
تقاب�ل�ات غري اب�ستمولوجية .فم���ا هي� ،إذن ،الإجابة
ال�سيميائية؟ البيو�سيميائيات وهي ت�سعى �إىل مو�ضعة
نف�سه���ا ت����شدد عل���ى املعلوم���ة� :إن نقط���ة البداي���ة)
معلوم���ات الدخ���ل ( Inputهي الق���ادح ل�سريورات
التحدي���د الذات���ي داخل الن����سق ،والنتيجة النهائية
(معلوم���ات اخلرج  )outputه���ي تغري يف ت�صرف
�أو حالة �أو بنية الن�سق(((.
(1) Hofkirchner, Wolfgang, The Status of Biosemiotics, P: 7.
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فدينامية الن�سق مرتبط���ة بفعل االنتظام الذاتي
الذي يعمل على ت�شغيل �سريورة تفاعلية ،والنتيجة:
توليد املعلومة ( �أي ،البعد الفزيائي الدقيق)،
و�إنت���اج العالم���ة ( �أي ،البع���د ال�سيميائ���ي،
الإن�ساين)،
●●
●●

البعدان الفزيائي وال�سيميائي ي�شكالن الأطروحة
الإبدالية ،فالقوان�ي�ن الفزيائية واملراقبة ال�سيميائية
� Semiotic controlصيغت���ان متكاملتان للمفهمة
 Conceptualisationوال���و�صف :املراقب���ة
ال�سيميائية يف كل امل�ستويات ت�شرتط �أو�صافا ب�سيطة
للت�صرفات الدينامية املعقدة لأن�ساق الدخل و�أن�ساق
اخلرج((( ،يتمو�ضع الإبدال البيو�سميائي داخل البيئة
العلمية العامة من خالل الربط بني الأن�ساق املعرفية
امل�شكلة ل�سريورات العالمة واملعلومة:
�سريورة العالمات
واملعلومات
يف الأن�ساق
التطوريـ ــة
املرحلة
االجتماعية
املرحلة
 -4ال�سيميزي�س مركب
البيولوجية
االجتماعي اجتماعي
املرحلة  -2ال�سيميوزي�س -5ال�سيميوزي�س مركب
الفزيائية
البيولوجي البيو -اجتماعي بيولوجي
-1ال�سيميوزي�س -3ال�سيميوزي�س -6ال�سيميوزي�س مركب
البيو-فزيائي البيو-فزيائي فزيائي
الفزيائي
اجتماعي
الطور
الطور الفيزيائي الطور
االجتماعي
البيولوجي

�شكل  :2دينامية ال�سيميوزي�س
(2) Pattee, Howard H. The Physics of Symbols and the Evolution
of Semiotic Controls. P: 13.

املجــلد الأول ❁ العــدد الثاين ❁ �أكتوبر 2017م

وميكن حتليل اخلطاطة �إىل العنا�صر الآتية:
اخلانة الأوىل تتعلق بو�صف ال�سيميوزي�س الفزيائي
اخلال����ص  Pure Physical Semiosisم���ن
خالل حتقق �سريورة املعلومة،
اخلان���ة الثانية ت�ب�رز القف���زة النوعية م���ن الواقع
الفزيائي �إىل ال�سيميوزي����س البيولوجي من خالل
حتقق �سريورة العالمة يف الن�سق احلي،
اخلانة الثالثة ت�ؤ�شر على انتقال داخل الن�سق احلي
املعلوماتي؛ فالن�سق احلي يعتمد الأ�سا�س الفزيائي
كج���زء مك���ون م���ن واقعيت���ه ،.لكن���ه يختل���ف عن
ال�سريورة الفيزيائي���ة اخلال�صة ،لأن هذه املرحلة
حمكومة بالطور البيولوجي،
اخلان���ات الرابع���ة واخلام����سة وال����ساد�سة متو�ضع
ال�سيميوزي����س يف مرحلت���ه االجتماعي���ة ،ورغ���م
اعتماد الأ�س�س البيوفيزيائي���ة ف�إن الن�سق يف هذه
املرحلة يخ�صع لتنظي���م  Organisationالطور
الجتماعي.

●●

●●

●●

●●

يتم���و�ضع الإب���دال البيو�سميائ���ي يف موقع املركز
املنظ���م للرتابطات ب�ي�ن الأن�ساق املعرفي���ة ،فالتعالق
�سيميائيات /بيولوجيا بقدر ما ي�شدد على املعلومات،
ما يرتب���ط باملعط���ى الفزيائي ،بق���در ما ير�صد عرب
املراقب���ة ال�سيميائية ت�صرف الن����سق لبلورة �سريورة
عالمات م���ن خ�ل�ال حتق���ق �سيميوزي����س بيولوجي.
وبالت���ايل فاخلان���ة الثالث���ة ت����شكل اخلان���ة الإبدالية
اعتب���ارا �إىل �أن ال�سيميوزي����س البيوفزيائي هو جمال
البيو�سيميائيات.
�إذن ،الكيفيات التي يت�صرف عربها الن�سق احلي
ملعاجل���ة املعلومات واملراقب���ة ال�سيميائي���ة للعالمات
ه���ي ما ي�شكل دينامب���ة املقارب���ة البيو�سيميائية .فما
ه���ي متف�صالت ه���ذه املقاربة داخل الأن����ساق احلية
الطبيعية ؟

� – 2سيميائيات :DNA
الإ�شكال املرك���زي يف ال�سيميائي���ات الع�صبي���ة تت���م
�صياغت���ه م���ن خالل ال����س�ؤال الآت���ي :كيف ميك���ن ل�شيء
م���ا � ،Somethingأي ،معلوم���ات فزيائية حممولة عرب
طاق���ة� ،أن ي�صبح �شخ�صا ما � ،Someoneأي ،عالمات
حية  Living Signs؟ كيف يتحول برنامج Program
جين���ي بيوكيميائي �إىل ذات تتمتع بالق�صدية؟ بل ،كيف
تتحول معرفة � Cognitionإىل حياة؟
قدم���ت معاجلت���ان له���ذا الإ�شكال م���ن منظ���ور
بيو�سيميائ���ي؛ منذجة ال�سنن -املزدوج Code-duality

modelling

Bio-texuality

وال��ن��م��ذج��ة ال���ب���ي���و-ن����صي���ة
 .modellingفما هو الربنامج النظري ال��ذي قامتا
عليه؟ وما هي افرتا�ضاته ؟
 1-2منذجة ال�سنن – املزدوج:
 1-1-2العلم ا�ستعارة:
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ���اول الباح ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ـ���ان Emmeche

و Hoffmeyerمن���ذ �أواخ���ر الثمانينيات �إعادة
�صياغ���ة البيولوجيا اجلزيئية على �ضوء النموذج
ال�سيميائي ،ويعد عملهما «من اللغة �إىل الطبيعة،
اال�ستع���ارة ال�سيميائي���ة يف البيولوجيا ()1991
«املرحلة الأولية مل�شروعهم النظري ،حيث اعتربا
�أن العل���م ال ميك���ن �أن يتقدم م���ن دون ا�ستعارة،
بل العلم ه���و اال�ستعارة((( .وح���ددا اال�ستعارات
املركزية يف البيولوجيا كالآتي:
الكائ���ن احل���ي ن����سق مع���ريف Cognitive
،System
احلي���اة /الكائ���ن احل���ي /الن����سق اجلين���ي
حوا�سيب ،Computers
●●

●●

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

،Semiotic System

اال�ستع���ارات ال�سالف���ة مركب���ة م���ن بني���ة
جوهرية تت�ألف من :املعرف���ة واحلياة وال�صياغة
احلا�سوبي���ة .ه���ذه العنا�صر �ست����شكل االفرتا�ض
الأ�سا�سي للباحث�ي�ن يف عملهم « ال�سنن -املزدوج
و�سيميائيات الطبيعة ( .« )1991والذي يعترب
ال�صياغة النموذجية لت�صوراتهم.
 2-1-2بيئة املعلومة:
�إن الأ�شكال و�صور الكائن���ات احلي���ة يف
الك���ون ميك���ن �أن تف����سر م���ن خ�ل�ال برناجمه���ا
اجلين���ي  .DNAوه���ذا يف�ت�ر�ض جمموع���ة من
الأ�سئل���ة :ما هي العالقة ب�ي�ن  DNAوالربنامج
Program؟ كي���ف ي�ؤخ���ذ به���ذه اخلطاط���ة يف
احل����ساب املنطق���ي للربنامج يف ح���د ذاته؟ ثم،
وه���ذا هو الأهم ،من هي هذه ال���ذات التي يخلق
له���ا الربنام���ج معن���ى؟((( الربنام���ج اجلين���ي
جمموعة من املعلومات ،واملعلومات تتم معاجلتها
باعتبارها �سريورة عالمات؛ ما يحقق �سميوزي�س
وفق �آليات معرفي���ة خم�صو�صة .اعترب الباحثان
�أن االن�شغ���ال الذي كر�سته �أعم���ال الدار�سني يف
الت���وا�صل من���ذ بداية الق���رن الع�شري���ن ال يتعلق
باملعلومات ولكن بالإ�شارات  ،Signalsفاملفهوم
الكم���ي للمعلوم���ة يحتاج �إىل ف����ضاء مغلق ،ذلك
�أن �أي فتح���ة قد ت����ؤدي �إىل فقدان قيمة املعلومة،
فلي�س يف الدم���اغ موا�ضيع و�أح���داث؛ �إنه يحتوي
على حموالت وعن���ا�صر �إدراكية و�صور :ال معنى
�أن يق���ول �شخ����ص ما �أنه �أرعب���ه �أ�سد ،لأن الأ�سد
لي����س فك���رة .ولك���ن الإن����سان ه���و ال���ذي ي�صن���ع
حوله فكرة(((.
 (1) Jesper Hoffmeyer & Claus Emmeche. Code-duality and the smiotics of nature, P: 118.
(2) Bateson, Gregory. Steps to an ecology of Mind, P: 271.
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املعلومات م����ؤ�س�سة على االختالف ،فالدماغ
ينتقي املعلوم���ات ويقوم ببنائها ،ف����أن جتعل من
�شيء ما منظ���ورا ومرئيا ف�أنت جتع���ل من �أ�شياء
�أخرى غري مرئية� .إال �أن امل�س�ألة الأ�سا�سية تكمن
يف �إمكاني���ة التميي���ز ب�ي�ن ما يتعل���ق باملعلومات،
ما يحي���ل على املعرف���ة وما هو ذهن���ي من جهة،
وما يحيل على الطاقة /امل���ادة التي تت�شكل منها
بيوكيميائيا من جهة �أخرى .مبعنى ،هل املعلومات
م�ستقل���ة �أوغري م�ستقلة عن ال�شخ����ص؟ رغم �أن
البي���ان البيو�سيميائي �شدد على ك���ون العالمات
واملعلومات والطاقة تتخ���ذ حيزا ف�ضائيا -زمنيا
ذو �أبع���اد مو�ضوعي���ة ذاتي���ة يف الآن نف����سه ،ف�إن
 Emmecheو  Hoffmeyerح���اوال تعمي���ق
الإ�شكال م���ن خالل الت����سا�ؤل ح���ول العالقة بني
 DNAواملحيط.
 DNA 3-1-2واملحيط:
�إن الق���ول االفرتا�ضي بع���دم وجود حياة قبل
ثالثة بالي�ي�ن ون�صف بليون �سن���ة حم�ض خيال،
فاحلي���اة كان���ت موجودة قب���ل �أن ي���ر�سم الذهن
حدوده .كان���ت موجودة باعتباره���ا ن�سقا حيا له
تنظيمه اخلا�ص .لك���ن ،من هي هذه الذات التي
كان الن�سق يخلق لها االختالف؟ الإجابة املمكنة
ح����سب الباحثني هي �أن الن�سق ه���و الذات؛ فمن
�أج���ل �أن يحي���ا عليه �أن يخل���ق ذات���ه و�أن يحتوي
التمييزات ال�ضرورية التي حتدده كن�سق بناء على
خا�صية املرجعي���ة الذاتي���ة :Self-reference
املب���د�أ الذي يحكم املرجعي���ة -الذاتية هوال�سنن
امل���زدوج � .Code-dualityأي ،قابلي���ة الن����سق
لتمثي���ل ذات���ه ع�ب�ر ت�سن�ي�ن رقم���ي Digital
وت�سنني متاثلي(((.
 (3) Jesper Hoffmeyer & Claus Emmeche. Code-duality and the smiotics of nature, P: 126.
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املرجعي���ة الذاتي���ة مرتبطة ب�إع���ادة الو�صف
 .Redescriptionفالن����سق احل���ي ملزم ببناء
و�صف لذات���ه ،وم���ن املنظ���ور االب�ستمولوج���ي،
فالتميي���ز داخ���ل املرجعي���ة الذاتي���ة ب�ي�ن نوعني
م���ن الت�سنني ه���و �أ�صال نت���اج الربنامج النظري
ل���ـ  ،Patteeحي���ث اعترب �أن ال�صيغ���ة الدينامية
وال�صيغ���ة الل�ساني���ة يف الأن����ساق املعق���دة
 Complex Systemsت�شتغ���ل ب�شكل مزدوج.
فالو�صف الذاتي ي�شكل احلافظ لهوية الن�سق على
مر الزمن� :إنه ذاك���رة الن�سق The Memory
 ،of Systemوه���و خمتزل رقمي���ا يف ،DNA
فالت�سن�ي�ن الرقمي لـ DNAلي����س �أمرا عار�ضا،
فذاكرة الن�سق ال تعنى بت�سجيل التفا�صيل املادية
ولك���ن العالق���ات البنيوي���ة يف الف����ضاء والزمن،
فالت���وا�صل الإن����ساين لوكان قائم���ا على الت�سنني
التماثلي ( مثال :التوا�صل عرب الإ�شارات) لكانت
ذاك���رة الإن�سان ق����صرية مثل الق���رود .ومن ثم،
تكون البنية التوا�صلي���ة االجتماعية ب�سيطة ،ويف
الآن ذات���ه ،فتعامل الن�سق م���ع املحيط الفزيائي
يف�ت�ر�ض نقل هذه املعلوم���ات التي يف الذهن �إىل
عالم���ات� ،أي بنية متاثلية .وبن���اء عليه ،ف�سل�سلة
الأحداث التي متيز يف الك���ون املجموعات احلية
ع���ن املجموعات غري احلية حتتاج �إىل نوعني من
الت�سنني:
ت�سنني للفعل  ( Actionمتاثلي،)Analog
ت�سن�ي�ن للذاك ـ ـ ـ ـ���رة ( Memoryرقم ـ ـ���ي
.)Digital
●●
●●

كيف ميك���ن للأن�ساق احلي���ة �أن تتجاوب مع
اختالفات املحيط؟ كيف تعمل داخل عامل املادة
والطاق���ة؟ كي���ف ي�شتغل مبد�أ ال����سنن -املزدوج؟
وكيف ميكن لل�شكل �أن ي�صبح عالمة؟

�إن اعتبار اللغة قائمة على عالمات منف�صلة
 Discontinoue signsه���و مبثاب���ة ت�أكي���د
لت�سنينه���ا الرقم���ي .فاملعرفة ه���ي �سنن مزدوج:
لغ���ة رقمي���ة  Digital Languageو«واق���ع»
متاثلي  ،Analog realityفاللغة ت�شكل واجهة
لت�صريف املعلومات ،حيث ال ميكن لبنية DNA
�أن تواجه املحيط الفيزيائي مبا�شرة ،وهو ما ي�ؤكد
الثب���ات البنيوي ملعلومات الربنام���ج اجليني� .إن
هذا القول ال يعني �أن الإن�سان لي�س من دم وحلم،
ولكن اللحم والدم عبارة عن كلمات� :أي ،نوع من
االختالفات املمكنة يف العامل .فال�صورة املفردة
تختل���ف عن ال����صور املتعددة من خ�ل�ال منطها
املنطق���ي ،الذي ي�شكل الك���ون الذاتي Umwelt
للن����سق .فم���ا ال���ذي يجعل م���ن امت�ل�اك الن�سق
خلا�صية الت�سنني الرقمي والت�سنني التماثلي �أداة
قوية لتنظيمه الذاتي Self-organisation؟
يعت�ب�ر الباحث���ان �أن امل�س�أل���ة �شبيه���ة بكتابة
ن����ص؛ فالكتابة هي حترر م���ن القيود الفزيائية،
ال يوجد هن���اك قانون طبيعي يح���د من �إمكانات
ف�ضاء الكتاب���ة ،كل �شيء ممك���ن الوقوع ( كتابة
�أح���داث حول دمار الك���ون) ،لكن ال �شيء ممكن
يف الواق���ع الفعلي ،فالت�سنني الرقمي ي�سمح بنقل
الواق���ع داخل �شكل ي�سمح بالت����صرف فيه الحقا
بحري���ة ،فالكتاب���ة ه���ي كتاب���ة ع���ن مو�ضوعات،
واملو�ضوع���ات ال مت���وت ،كم���ا �أن اللغ���ة ميكن �أن
تتحدث عن نف�سه���ا ،Meta Communicate
وهذه اخل�صائ����ص هي نف�سها التي متيز ا�شتغال
الت�سن�ي�ن الرقم���ي للن����سق .فالتط���ور يف املعرفة
يق���وم على �سل�سلة من الت�سن�ي�ن و�إعادة الت�سنني:
االنتق���ال بني الرقمي والتماثلي من خالل حتقيق
�إع���ادة الإنت���اج الذاتي للن�سق احل���ي� ،إن امل�س�ألة
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�شبيه���ة ب�إع���ادة الإنت���اج اجلن����سي املبن���ي عل���ى
التولي���ف الرقمي ،فن����صف دجاجة ون�صف ديك
ال يعطي���ان بي����ضة .فاالختالفات ب�ي�ن الربنامج
اجلين���ي للب����شر والربنامج اجلين���ي لل�شمبانزي
ه���و ،1%لك���ن ما يح���دد االخت�ل�اف احلقيق���ي
ه���و ال�سي���اق  ،Contextفاللغ���ة الت���ي تنقل بها
اخل�صائ����ص الرقمية ه���ي ر�سالة ح���ول ر�سالة،
وال�سي���اق ه���و ما يحدد ذاتي���ة الن����سق و�إمكانات
حريته ال�سيميائية ،فالربنامج رقمي ولي�س تقنية
حا�سوبي���ة .لك���ن ،ما هي الدعام���ات التاريخية-
الطبيعي���ة له���ذا االف�ت�را�ض النظ���ري( ال�سنن-
امل���زدوج)؟ كي���ف مت انبث���اق Emergence
ال�سيميوزي�س اجليني؟

Molucular Sharing Economy
●●

التخ�صي����ص النوع���ي للجزيئ���ة :الف�صل بني
اجلزيئ���ة الوظيفي���ة واجلزيئ���ة املعلوماتي���ة
Molucular Specialisation

�صورن������ة  Farmalisationاجل��زي��ئ��ات
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة� .أي ،ال����صي���اغ���ة ال��رق��م��ي��ة

●●

Digitalisation

●●

امل��ت��ت��ال��ي��ة احل��اف��ظ��ة ل��ل��ج��زي��ئ��ات الوظيفية:
�إع�������ادة ال�������و�صف الأويل Primitive
Redsecription

●●االنت�شار واالنف�صال للجزيئات Expansion
and Splitting

ميكانيزم���ات ن����سخ املكون���ات املركزي���ة

●●

Mechanism for coying

التزاوج الطبيعي بني متتالية معلوماتية وجزيئة
وظيفية� :إعادة الإنتاج Reproduction
ال����سنن -امل���زدوج :التخ�صي����ص النوع���ي
للجزيئ���ات املعلوماتية ق�صد �إعادة الو�صف ل
(((
. DNA

●●

 4-1-2ال�سيميوزي�س اجليني:
ينطل���ق الباحت���ان يف حتدي���د ال�سيميوزي����س
اجليني من معادلة �أ�سا�سة:
اجلينات  = Genesاملعلومات Informations
وعليه ،فال����شكل البيولوج���ي Biological

 formيتح���دد باعتباره عالمة  .Signلكن كيف
مبكن ل َع���امل الفيزياء � World of Physicsأن
يخلق َعامل البيولوجيا؟ فال َعامل ح�سب افرتا�ضات
 Prigogineهو ما �سيكون ال ما هو ما كائن(((.
�أي� ،سريورة م�ستم���رة .وهوم���ا ح���ذا بالباحث�ي�ن
�إىل �صياغ���ة مترحل ينتقل م���ن املعلومات املادية
الطاقية ( ال�سيميوزي�س الفزيائي ) �إىل عالمات
حية ( ال�سيميوزي�س البيولوجي):
ت�أ�سي����س االقت����صاد الت�شارك���ي اجلزيئ���ي
●●

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

�إن حف���ظ �صورة الن���وع يف بني���ة رقمي���ة كان
�ضروريا ملنع تبددها الفزيائي ،فالبنية التوا�صلية
تتحقق من خالل �سريورتني �سيميائيتني:
�سريورة �سيميائي���ة �أفقي���ة Horisantal
 semiotic processقائم���ة عل���ى ت�سن�ي�ن
متاثلي،
و�سريورة �سيميائي���ة عمودي���ة Vertical
 semiotic processقائم���ة عل���ى ت�سن�ي�ن
رقمي.
●●

●●

ففي ال�سريورة الأفقية تتحدد الأنواع ككيانات
ايكولوجي���ة ،ويف ال����سريورة العمودي���ة ككيان���ات
جنيالوجية:
(2) Jesper Hoffmeyer & Claus Emmeche. Code-duality and the
semiotics of nature, P: 141.
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من التماثلي �إىل الرقمي
DNA

الكائن احلي

من الرقمي �إىل التماثلي

�شكل  :3ال�سنن املزدوج وتطور ال�سيميوزي�س

تتح���دد مرحل���ة الت�سن�ي�ن الرقم���ي للحي���اة
باعتبارها مو�ضوعية ،ووظيف���ة هذه املرحلة هي
حتقيق �أعلى م�ستوى من التنظيم للنوع الب�شري.
بينما مرحلة الت�سنني التماثلي هي ذاتية فردية،
وتتميز بوظائف ذات ن����شاط متعدد منها العي�ش
والتن���ا�سل .فالف����صل ب�ي�ن ما هو مع���ريف وما هو
بيولوج���ي ال يقوم على �سن���د اب�ستمولوجي ،فبيئة
احلياة وبيئة املعرف���ة حتكمها �سريورة �سيميائية
واح���دة ،وه���و ما ح���ذا بالباحث�ي�ن �إىل اعتب���ار
الطبيعة يف كليتها هي ن�سق رقمي مزدوج:
الن�سق الرقمي الأويل
الن�سق الرقمي الثانوي
اللغـ ـ ـ ــة

+

املنظور التقلي���دي للإب���دال البيولوجي واملنظور
احلديث للإبدال البيو�سيميائي:
الإبدال البيولوجي ال�سابق الإبدال البيو�سيميائي الراهن
الأ�شكال احلية تف�سر من الأ�شكال احلية دالة ،وتف�سر من
خالل ال�سريورات الوظيفية خالل �سريورات العالمات
الآثار هي نتاج االختالف
النتائج تقوم على عالقات
بني الأ�شياء وعالقات
ثنائية� :سبب-نتيجة
ثالثية� :سيميوزي�س
الت�سنني
ال�سببية
الزمن غري ارتدادي
الزمن ارتدادي
االنتقاء الطبيعي عملية الإنتقاء الطبيعي عملية
حمافظة
�إبداعية
املادة منظمة عرب ال�سنن
املادة واملعلومة غري
املزدوج
متميزتني منهجيا
التغريات هي نتاج �أحداث
التغريات داخل الن�سق
خا�ضعة لقوانني �إح�صائية فردية حمكومة بالرتاتبية.
�شكل  :5اخلا�صيات املركزية للإبدال البيو�سيميائي

DNA

+-

 -1الطبيعة غري احلية  -2الكون احلي
 -3الأن�ساق الآلية؟  -4الكون الإن�ساين

�شكل  :4الن�سق املزدوج الرقمي للطبيعة

تعك����س اخلان���ة الأوىل البني���ة الفزيائي���ة
اخلال�صة وهي تفتق���ر لبنية رقمية حية ،DNA
كم���ا �أنها ال تنتج معرفة� .أم���ا اخلانة الثانية فهي
تتعل���ق بالأن�ساق احلية ،وه���ي حمكومة بالت�سنني
الرقمي الأويل يتم تخ�صي�صها يف اخلانة الرابعة
من خالل �إمكانية الت�سنني الرقمي الثانوي الذي
ي�سم���ح للإن�سان ب�أن يعيد ت�سنني خمزون ذاكرته
عري اللغ���ة .بينما اخلانة الثالث���ة مرتبطة بتطور
احلوا�سي���ب البيولوجي���ة ،مم���ا يجع���ل �إمكاني���ة
توفرها م�ستقبال على � DNAأمرا احتماليا.
وقد خل�ص الباحثان �إىل ت�صنيف مقارن بني

 5-1-2ا�ستنتاجات و�أ�سئلة:
ميك���ن �أن نح���دد �أه���م عن���ا�صر االفرتا�ض
النظ���ري يف منذج���ة ال�سنن -امل���زدوج من خالل
العنا�صر الآتية:
�إعادة �صياغة مفهومي العالمة واملعلومة،
جت���اوز الثنائية ذه���ن-م���ادة� .أي� ،إ�شك����ال
بيولوجيا-فزياء،
معاجلة كيفيات املالءمة بني العلوم الطبيعية
والعلوم الإن�سانية،
توحيد التاريخ الطبيعي والتاريخ الثقايف من
خالل مفهوم ال�سنن -املزدوج،
مو�ضعة الإن�سان بكل �أبعاده داخل الطبيعة.
●●
●●

●●

●●

●●

�إن مفه���وم ال����سنن -امل���زدوج ي����شكل �أح���د
مرتكزات الت�صور البيو�سيميائي العام ،ورغم �أن
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الإط���ار الإب�ستيمي للمفهوم متج���ذر يف النظرية
ال�سيميائي���ة ،ف����إن عم���ق املقاربة عن���د الباحثني
يكم���ن يف حماولة تو�سي���ع التحلي���ل لي�شمل باقي
العالم���ات واملعلوم���ات داخ���ل الأن����ساق املعرفية
عام���ة ،م���ن منطل���ق �أن الإب���دال البيو�سيميائ���ي
م�ؤهل ل���و�صف التماثل بني الظواه���ر البيولوجية
واملعرفي���ة .لك���ن ال����س�ؤال ال���ذي يظ���ل م�شروعا
ه���و :ملاذا مل يعم���ل الباحثان على بل���ورة الآليات
الواقعي���ة  Real Toolsالت���ي ت�سم���ح بتطبي���ق
الربنامج العلمي للبيو�سيميائيات؟ �إن هذا التوتر
املنهجي ال يعن���ي �أن البيو�سيميائي���ات تقوم على
فر�ض تطبيق ت����صور �سيميائي على ظاهرة حية
كيفما كانت .ولكن ،يعن���ي� ،أن املفاهيم املعتمدة
هي ذات بعد ا�ستك�شايف.
 2-2النمذجة البيون�صية:
 1-2-2الإبدال البيو�سيميائي العام:
يقر � Kullأن التحلي���ل ال�سيميائي للأن�ساق
احلية يه���دف �إىل الربهنة عل���ى فعالية الأدوات
ال�سيميائي���ة لتمك�ي�ن البيولوجي���ا م���ن فهم دقيق
ل�سريورات احلياة ،فمفه���وم الكون الذاتي انبثق
داخل م����شروع جتريبي يتعل���ق بالبحث يف الكون
الذات���ي  ،Umwelt forsehungوبالت���ايل
فاحلدي���ث ع���ن �إب���دال بيو�سيميائ���ي ال يتعل���ق
مبباح���ث نظرية داخ���ل البيولوجيا ،ولكن مبا هو
تطبيقي �أي�ضا� :إذا كانت البيو�سيميائيات ت�سعى
لأن تك���ون �إب���داال للبيولوجيا ،ف�إن هذا يعني �أن
عليه���ا �أن تك���ون مقاربة لكل ف���روع البيولوجيا،
حي���ث ال يقت�صر دورها على �إعادة ت�أويل املعرفة
املتداول���ة كم���ا تفع���ل فل�سف���ة البيولوجي���ا م���ن
خ�ل�ال جه���از مفاهيم���ي جدي���د ،ب���ل عليه���ا �أن
تتح���دد كنهج للتفكري ،يخترب وي�صف معطيات
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كل م���ن البيولوجي���ا النظري���ة والبيولوجي���ا
(((
التطبيقية.
رغ���م �أن احلي���اة وال����سريورة ال�سيميائي���ة
تتمي���زان ب���ا�شرتاك مفهوم���ي ح����سب معادل���ة
 Merrellال�شهرية (((:
احلياة ≈ العالمات
ف����إن  Kullي����شدد عل���ى �إعط���اء الأهمي���ة
الق����صوي �إىل عدم التب�سي���ط امل�ضاعف لتطبيق
ال�سيميائي���ات يف البيولوجي���ا .فالتعال���ق لي����س
بني منهج وظاه���رة ولكنه ب�ي�ن املعرفة واحلياة:
�إن���ه ،وفق���ط ،مفهوم املعرف���ة هو ال���ذي ب�إمكانه
�أن يح���دد «لغ���ز» احلي���اة .فاحلي���اة واملعرف���ة
مفهوم���ان مرتادف���ان((( .ومادام مفهوم احلياة
يت�سم يالتدرج(((  ،Fuzzinessف�إن الأمر� ،إذن،
ال يتعل���ق بحل «اللغ���ز» ولكن بفهمه .ه���ذا الفهم
ال يت�أت���ى �إال �سيميائي���ا من خ�ل�ال االعتماد على
ال�سمات املحددة للأن�ساق احلية:
كل ن�سق حي له معن���ى ،فاملعنى ميتلك و�ضعية
كوني���ة  ،Universal Statutوه���ي خا�صية
م�ستمدة من �سيميائيات .Jakob uexküll
املعن���ى ال يتمظه���ر �إال م���ن خ�ل�ال العالمات،
فالعالم���ة ه���ي �أ�صغر وح���دة م�شكل���ة للن�سق
ال�سيميائ���ي .لك���ن ال ميك���ن لأي عالم���ة �أن
توج���د �إال بوجود عالم���ة �أخ���رى ،لأنها دائما
«ج���زء من»  ،Meronوه���ي خا�صية مع�ضدة
بت�صورات . Emmeche
●●

●●

(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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التولي���ف  Combinationب�ي�ن العالم���ات
م���ن خ�ل�ال ال�سيميوزي����س ي����شكل بيون����ص
(((
.Biotext

●●

وي�ستنت���ج � Kullأن �أ�صغ���ر وح���دة م�شكل���ه
للن����سق احلي هي البيون�ص  ،Biotexteفماهي
املفاهيم امل�شكلة للنمذجة البيون�صية؟
 2-2-2ال�سيميوزي�س:
بن���اء عل���ى  Sebeokي����ضع  Kullم�سلم���ة
�أ�سا�سية:
ال�سم���ة املمي���زة ل���كل �أن���واع احلي���اة ه���ي
ال�سيميوزي�س،
وال�سيميوزي����س تف�ت�ر�ض وج���ود حي���اة
لتحققها(((.
●●

●●

فال�سيميوزي����س يف معناه���ا الأ�سا�سي
متظه���ر للربط ب�ي�ن �أ�شي���اء مل تكن بينه���ا قبليا
 A prioriخ�صائ����ص م�شرتك���ة� .أي ،مل يك���ن
ب�إمكانها �أن تتفاعل من خالل �سريورات فزيائية
وكيميائي���ة مبا�شرة ،غري �أن هذا التحديد الأويل
لل�سيميوزي�س يثري �إ�شكال متو�ضع امل�ؤول ،وما جعل
Kullي����شرتط يف الو�سي���ط Intermidiator
�أن يك���ون ح���ا�ضرا قب���ل �أن ت�أخ���ذ ال����سريورة
ال�سيميائية مو�ضعها ،فال�سيميوزي�س لي�س تفاعال
ثالثي���ا  TriadicInteractionولكن���ه دورة
وظيفي���ة  ،Funktionskreisب���ل دورة الوجود
 :The cycle of beingمفه���وم ال�سيميوزي�س
ل���ه و�ضع خ���ا�ص داخ���ل البيو�سيميائي���ات ،حيث
�أن الإ�شكال الأ�سا�سي هوتف����سري �أ�صل العالم���ة
� .Origin signأي ،تف�سري �أ�صل ال�سيميوزي�س.

وهذا يعني ،عك�س ما هو متداول يف ال�سيميائيات
الكال�سيكي���ة� ،أن ال�سيميوزي����س لي����س مفهوم���ا
جاه���زا من���ذ البدء ،ولك���ن يتم بن���ا�ؤه من خالل
�آليات بيولوجية.
الآلي���ات ه���ي ن�صي���ة وبيولوجية ،فم���ن �أجل
وجود لغ���ة من ال�ضروري �أن تكون يف البدء لغتني
خمتلفت�ي�ن ،فاجل�ي�ن الن����صي Textual gene
ي�سم���ح عرب �إع���ادة الكتابة من خل���ق ن�ص جديد
ون�سي���ان ن����ص ق���دمي� .أي ،انبث���اق �سيميوزي����س
جديدة م���ن �سيميوزي�س قدمي���ة ،ومن ثم يغرف
 kullال�سيميوزي����س :ه���ي كل �سريورة للنق���ل
 ،Translationحي���ث تعم���ل على خلق ن�سخة
 Copyقابل���ة لأن حتتل مو�ضع الن�ص الأ�صيل
 ،Originalلكنه���ا ن�سخة خمتلفة عن الأ�صل،
لكونه���ا ت����ؤدي مهم���ات مغاي���رة تبع���ا ملتغ�ي�رات
ف�ضائية ،زمانية �أووظيفية(((.
ومبا �أن ال�سيميوزي�س تتعلق بنقل ن�ص ،ف�إنها
ال تق���وم على عالمة مفردة ولكن على توليف بني
العالم���ات ،وبالت���ايل فه���ي �سريورة ن�صية ،لأن
ما يوحد ال����سريورات الن�صية لدى الكائن احلي
هو عامل���ه الذاتي ،الذي ي�سمح له بالإنتاج الذاتي
لبنيته ،فعمليات النقل والن�سخ بني  DNAوباقي
املكون���ات الع�صبية ال تتم �إال داخل كون �سيميائي
من خالل الن�ص اجليني و�آليات �سريورته.
 3-2-2الن�ص اجليني:
يح���دد  kullالن����ص اجلين���ي بن���اء عل���ى
Lotmanباعتب���اره �سريورة  Processولي����س
بني���ة ،فه���و من���ط قاب���ل للق���راءة Readable
 ،patternوالق���راءة تف�ت�ر�ض يف الآن نف����سه

(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.

(3) Kull, Kalevi. On semiosis, Umwelt, and semiosphere. P: 301.
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التع���رف  Recognitionوالنق���ل� ،أي ت�شكي���ل
ن�ص جديد ،فالن����صو�ص يف ذاكرة القارئ ،وكل
ن�ص هو نتاج نقل لن�صو�ص �أخرى ،ومن ثم ميتلك
تاريخ���ه اخل���ا�ص .فال�سم���ة امل�شرتكة ب�ي�ن كافة
الن�صو�ص �أنها �إع���ادة �إنتاج ،Roproduction
�سواء كانت لفظي���ة �أو �أيقونية� .أي نقل لن�صو�ص
�أخ���رى :نحدد النق���ل ب�أن���ه ال����سريورة التي من
خاللها يقوم قارئ ما على نقل بنية �إىل بنيات
�أخ���رى خمتلف���ة((( .الن����ص هو بني���ة ناجتة عن
النق���ل ،ولكنه���ا بنية قابل���ة هي الأخ���رى للنقل،
والق���ارئ هو الن����سق املهي�أ لتنفي���ذ عملية النقل.
فالقراءة �إما �أن حتقق ن�صا قابال للقراءة ميتلك
خا�صية الإنتاج الذات���ي � Autopoeisisأو ن�صا
غ�ي�ر قابل للق���راءة وبالت���ايل ال ميتل���ك خا�صية
الإنت���اج الذات���ي  .Allopoiesisفالكائن احلي
ه���و �سل�سل���ة من الن����صو�ص التي تعم���ل على نقل
ن����صو�ص �أخرى من �أجل خلق ن����صو�ص جديدة،
فه���و �سل�سلة م���ن �سريورات الق���راءة والنقل� .إنه
ن����ص مق���روء ذاتي���ا .Self-reading text
وي����شرتط  Kullيف الن����ص خا�صيت�ي�ن :املو�ضعة
الوظيفية للقراءة والنقل يجب �أن تكون م�ستغرقة
يف الن����سق احل���ي ،ث���م وج���ود قارئ يعم���ل على
�إع���ادة تنظيم عمليات الق���راءة والنقل� .إن عدم
الأخذ بخا�صيات القراءة والنقل والتعرف جعلت
الإجابات املتعلقة ب�إ�شكال  :DNAهل هو لغة �أم
ال؟ تكون مبهمة؛ فالقراءة هي دائما نقل وت�شكيل
بنية جديدة لن�ص جدي���د ،والن�ص اجلديد يعرب
عنه م���ن خالل من���و الكائ���ن احلي ،فكي���ف تتم
عملية القراءة� ،أي التعرف على الن�ص؟
(1) Kull, Kalevi. Organism as a self-reading text: Anticipation and
semiosis. P: 94.

160

 4-2-2التعرف:
�إن ال����سريورة القاعدي���ة للحي���اة ميك���ن
تعريفه���ا باعتباره���ا �سريورات للتع���رف؛ دائرة
م���ن الرتابطات بني الن����صو�ص لإنت���اج ن�صو�ص
�أخرى ،فالتعرف باعتب���اره ال�سريورة البيولوجية
الأولي���ة ،يعن���ي� ،أن مو�ضوع���ا ما متالئم مع بنية
يع���اد تنظيمه���ا داخل كائ���ن حي ،حي���ث �أن هذه
البني���ة نف�سه���ا هي نتاج ل» تع���رف �سابق» ،فبنية
الن�ص تعمل على الت�أثري يف الت�شكل القادم للبنية
اجلديدة ،لكن هذا ال يعن���ي �أن �سريورة التعرف
حتتف���ظ بنف����س املعلوم���ات :يف كل مقط���ع م���ن
ح���دث التع���رف متتل���ك كل خط���وة معلوم���ات
تختل���ف ع���ن اخلط���وة الأخ���رى� .أي ،معجم���ا
خمتلفا ،فال�سمة القاعدية للتعرف البيولوجي
ه���ي العمائي���ة ،ف����أي �شيء ه���و قاب���ل لأن ي�صبح
عالمة(((.
�إن ثب���ات ال����شكل والبني���ة يتعلق م���ن منظور
بيو�سيميائ���ي ب����سريورات التع���رف الدائري���ة
 ،Cyclic recognition Processفالتع���رف
ميك���ن الن�سق احلي من �إعادة �إنت���اج ذاته� :إنتاج
ن�صو�ص جديدة ،لكن  Kullي�شدد على �أن �إعادة
الإنتاج لي�ست متعدية � :Not transitiveإذا كان
(ن����ص )2ن�سخة ل (ن����ص )1و(ن�ص )3ن�سخة
لـ(ن����ص )2ف����إن (ن�ص )3لي�س م���ن ال�ضروري
�أن يك���ون ن�سخة ل (ن�ص .((()1فما يعترب طفرة
 mutationه���و حت���ول يف بنية الن����ص� ،أما �أن
يح����صل خط�أ ما يف عملية الن����سخ ف�إنه قد ي�ؤدي
�إىل ت�شوي���ه �صورة و�شكل البني���ة (غالبا ما يكون
نتيجة ظ���روف بيئية خ���ا�صة كالإ�شاعات النووية
) (2املرجع نف�سه� ،ص.95 :
) (3املرجع نف�سه� ،ص.105 :
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الت���ي ت�ؤثر على ت�شكل اجلن�ي�ن) :فالتفاعل الذي
يج����سده مفه���وم التعرف ال يقوم عل���ى ترابطات
ثنائية ،بل على ترابط���ات ثالثية من خالل ربط
الإجاب���ة ب���ـ«�صورة» يت���م عربه���ا �إع���ادة تنظيم
الإ�شارات ال���واردة لت�صريفها يف �إ�شارة جديدة،
هذا يفر�ض متييز الأمناط  Patternsواملقوالت
 .Categoriesفاملقْول���ة� ،إذن ،م�س�ألة �ضرورية
للتعرف والتحدي���د النوعي  Sepciationللبنية
القابلة لإعادة الإنتاج.
 5-2-2التحديد النوعي:
ال����سريورة التي تعم���ل على تنظي���م التعرف
هي ن����سق من البني���ات ذاتية الإنت���اج ،ويعتربها
 Kullمن منظور الإدراك املقويل Cetegorial
 ،perceptionوبن���اء عل���ى Stjernflet
)� ،(1992سريورة مقْول���ة Process of
 :categorisationنف�ت�ر�ض �سل�سة وا�سعة من
الن����صو�ص{ ،}Tكل واح���د من ه���ذه الن�صو�ص
يت���م تخ�صي�صه عرب مقي���ا�س  ،Dوميتلك حياة
حم���دودة ،نف�ت�ر�ض �أن ن�سخ���ة ( �أون ْقل) لن�ص:
تتم �إعادة �إنتاجه من خالل تفاعل  Tiمع ن�ص
�آخ���ر مالئ���م ل���ـ ،Tiحي���ث عالق���ة املالءم���ة تتم
�صياغتها كالآت���ي ،D(Ti)-d(Tk)<d :حيث
 dه���و جم���ال التعرف(((؛ فمج���ال التعرف �أكرب
من بنيات الن�صو�ص اخلا�ضعة للمقْولة .فالن�سق
احلي ميتلك ذاكرة ت�سمح بالتعرف على اجلديد
و�إق���رار االخت�ل�اف ب�ي�ن الن�ص املق���روء والن�ص
املوجود يف الذاكرة من خالل �سريورة للتعلم.
الذاك���رة �ضروري���ة للمقْول���ة وه���ي مرتابطة
وحتت���وي عل���ى ع���دة م�ستوي���ات� ،إال �أن الإ�شكال
((( املرجع نف�سه� ،ص.96 :

املرتب���ط بتحديد الذاكرة اجليني���ة يتعلق بكوننا
ال ن�ستطي���ع ر�صد ا�شتغاله���ا اخلال�ص عرب متييز
الذاك���رة ع���ن الن����ص /الن����صو�ص ،بحك���م �أن
�سريوراتها ال تتمظه���ر �إال يف االرتباط مبعلومات
جدي���دة ون����صو�ص جدي���دة؛ فاملعلوم���ات الت���ي
حتتويه���ا الذاكرة ال ترتب���ط باملحيط اخلارجي،
فم���ا نتذك���ره ه���و ج���زء م���ن الن����سق الذاك���ري
نف����سه ،فهي تت����شكل من ن�صو�ص قابل���ة لإعادة
الق���راءة و�إع���ادة الكتاب���ة م���ن خ�ل�ال التحديد
النوع���ي واملقول���ة ،فا�شتغ���ال الذاك���رة ال يعن���ي
تكرار الن����صو�ص ،ولكن هذه الن����صو�ص تخ�ضع
لإع���ادة تنظيم داخلي ،فالذاكرة هي ن�ص متوقع
Anticipatory text

 6-2-2ا�ستنتاجات و�أ�سئلة:
�إن النمذج���ة البيون�صية حاولت بلورة ت�صور
من�سج���م يدم���ج �أبع���اد العالم���ات الطبيعي���ة يف
�سياقاتها املعرفية ،تقوم على عالمة �أ�سا�سية هي
البيون�ص ،الذي يندرج يف �سريورة �سيميائية تعيد
�إنتاج احلي���اة من خ�ل�ال �سريورة معرفية قائمة
على الق���راءة و�إعادة الكتاب���ة اجلينية وباعتماد
خا�صي���ات املقْول���ة والتحدي���د النوع���ي .ويعت�ب�ر
 kullم���ن رواد م���در�سة تارت���و للبيو�سيميائيات،
فم�شروع���ه ين���درج داخ���ل �سيميائي���ات الن����ص
ولي����س �سيميائيات العالم���ة ،بحكم �أن العالمات
م���ن منظ���ور ال�سيميائي���ات الرو�سي���ة ال تتمظهر
�إال ن�صي���ا ،فم���ا ه���و قاب���ل للتحلي���ل ه���و الن�ص
باعتباره توليفا بني جمموعة من العالمات ولي�س
عالم���ة مف���ردة .لكن ،ب����أي معنى ،م���ن املنظور
االب�ستيمولوجي ميك���ن احلديث بيو�سيميائيا عن
منذج���ة بيون�صية ولي����س بيوعالمي���ة؟ الإ�شكال
ح����سب  Kawadeيتعلق بك���ون العالمات داخل
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