
 

 

 .المحاضرة الثالثة: االقتصاد السيكوسوماتي

لتطرق للعالقة الموجودة بين غرائز الحياة و السيكوسوماتي للحديث عن االقتصاد يقودنا ا

 نزواتتعرف أيضا بالحياة عند فرويد و بين غرائز الموت و التي نزوات التي تعرف ب

نه استعمل مصطلح غريزة إال أنه أ " Marty (6791)في حين وضح  ه دائما .الموت حسب

 لذلك سنستعمل في هذا المقام مصطلح نزوة.   .621يمكن استبدالها بمصطلح نزوة " ص 

 

 الموت:  نزواتالحياة و  نزوات -1

 والمتدرجة  تنظيم األنظمة الوظيفية ،في التطور العام و التطور الفرديالحياة  نزواتتدعم 

 التي تتجه لتصبح واسعة و معقدة.

، وإعادة  (hiérarchisation) م األحياء ليس فقط موضوعا للبناء و التصنيفإن عال  

   خريب للت موضوعا  اإلنتاج والتداعيات، النمو و التطور، بل هو أيضا

(désorganisation) مثل البناء .الذي يكاد يكون مستمرا و منتظما 

حيث يكون حضور إحدى  ،الحياة نزواتالموت و  نزواتهناك عالقة مستمرة بين إذ 

اختالل التنظيم  نجد دائما إما عمل تنظيم أوعمل  حيث،النزوتين على األخرى مؤقتا 

 61ص .على مستوى مجموعة وظيفية ما عند شخص ما( تخريب )

حيث يمكن للتخريب أن يظهر  كظلها،الموت التي تتبعها  نزواتالحياة مع  نزواتترتبط 

 في أي مرحلة تنظيمية أو زمن تنظيمي.

فمهما كان  ،61" صالموت موازية للحياة  أن " (6791) يرى مارتيفي هذا الصدد  

الموت على مضاعفة  نزواتالموت تدعمها، تعمل  نزواتالحياة( فإن  نزوات) تنظيمها

، إذ هناك عالقة مستمرة بينهما، الموت نزواتالحياة على  زواتنتعتمد ، الحياة  نزوات

من خالل الحركات التنظيمية ، و التي  الحياة ، نزواتحيث تتميز بداية الحياة بسيطرة 

إما للتعرض للصدمات، أو إلختالالت في تنظيمها، ما يستدعي  اتعرف بعدها تدهورا راجع

التي ال تكون  نظيم واختالل التالموت،  بالرجوع إلى حركات  نزواتالتدخل المؤقت ل



 

 

تستهدف مجموعة و  (، (contre-évolutiveتطوري  -عشوائية بل تتم في توجه ضد

  .الحياة  نزواتوظائفية األكثر تطورا، ثم تعود حركة إعادة التنظيم التي تسير من قبل 

عن طريق  (وغريزة الموت حياة غريزة الاألساسيتين)  غريزتينالتشكل الروابط بين 

الميكانيزمات التنظيمية و اختالل التنظيم و إعادة التنظيم عند اإلنسان الناتجة  إلىالرجوع 

( و الوراثة الخاصة به ، قاعدة أساسية لفكرة االقتصاد  phylogenèse)عن 

 .السيكوسوماتي 

أن االنطالقة الفردية تكون عادة متميزة بسيطرة غريزة الحياة ، في حين  تجدر اإلشارة إلى

السيطرة المؤقتة و المتكررة و التي ال  ،تمثل اإلنقطاعات التي يعرفها استمرارية البناء

 . الموت  نزواتيمكن تفاديها ل

 تنزواالموت ستجد بالمرصاد لها عدة أنظمة تثبيتات والتي تموضعت بفعل  نزواتنتائج 

الموت و تأخذ مكانا  نزواتالحياة مع مرور الزمن تعبا هنا ستطفو  نزواتالحياة. تعرف 

 )الشيخوخة(. أوسع

 

 االقتصاد السيكوسوماتي: -2

الموت و  نزواتب تنامعرفعند تطرقه لالقتصاد السيكوسوماتي كون Marty (6791)وضح

تنا الخاصة لنا بإنشاء نظر إطار كبير يسمح  إلى  تقودنا ،و التوجه التطوري الحياة  نزوات

 لالقتصاد السيكوسوماتي. 

يهتم االقتصاد السيكوسوماتي باالقتصاد الخاص باألفراد معينين بالرغم من وجود نقاط 

إال أنهم مختلفون في الجانب الخاص باالقتصاد السيكوسوماتي لكل واحد  ،مشتركة بينهم

 منهم.

من جهة   األفرادوزعة بشكل متساو بين مالتي ال تكون   ،النزواتلوراثة و قوة أن انالحظ 

و حسب زمن سيطرة  ،األساسية للحياة و الموت نزواتهي التي ستكون خلف ظهور ال



 

 

( و تقلبات (ontogenèseإحداهما على األخرى من جهة أخرى ، وتقلبات تكوين الفرد 

 تظهر خصوصية االقتصاد عند كل فرد. هذه  كل ،العالم القريب 

حيث يرى أن الطاقة النزوية هي التي كانت   Michel. Fainجدر اإلشارة لما جاء به ت

 هذا ما يضمن وجهة النظر ،تسمح بالمرور من مرحلة تطورية إلى مرحلة تطورية أخرى

لكون هذه الطاقة هي نفسها المسؤولة عن ضمان توظيف و دينامية  االقتصادية. و أشار

 لخاصة بالتوظيف النفسي.و الوظائف ا ،الوظائف الجسدية

تتنوع وتختلف هذه الطاقة النزوية في نوعيتها وهذا حسب التوجه التطوري أو التوجه 

 لتطور.لالنكوصي للتيار العام 

 بأمهلي الوالدة ) عالقة الفرد ي ذيال ،ضرورة االهتمام بالجانب العالئقي إلىأشار مارتي 

حيث تحتل الوظيفة األمومية   ( ثم عالقته بهم مباشرة ،أمهخرين عن طريق ثم عالقته باآل

دورا مهما في نشأة الروابط و في إعطاء معنى لمختلف الوظائف الجسدية وصوال إلى 

الوظائف النفسية ثم إدراك الطفل ألمه كشخص مختلف عنه )إدراك الواقع( و دخوله في 

 . عالقات الحقا مع المحيطين به 

 التنظيمات االقتصادية: -3

أنها ال تهدف إلى تصنيف األمراض  إلى ،تعتبر هذه التنظيمات عبارة نوزوغرافيا اقتصادية

 و الضد تطورية الرئيسية ،بل تهدف إلى التعرف على الحركات التطورية ،الكالسيكية

 .الحادة و الممتدة في الزمن  و التي تظهر األمراض خاللها

 المتمثلة في:أربع تنظيمات اقتصادية و  Marty   (6791) وضع

 .و التي تكون في اغلبها سيئة العقلنةو تخص عصابات السلوك  : الالتنظيمات الظاهرة

تظهر بسهولة و تكون متوقعة في عصابات السلوك و عصابات  :الالتنظيمات التدريجية

  نكوصات. -الطبع حيث تفقد صالبة التثبيتات



 

 

_نكوصات  التثبيتاتالمركزية  و  تتوجه لتنظيمات واضحة تضم السلسلة :النكوصات الكلية

 . القوية يمكنها أن تتواجد في تنظيمات عصابية آو ذهانية أو تنظيمات سيكوسوماتية

: و التي لها عالقة بالسلسلة التطورية الجانبية و مع الديناميات الموازية النكوصات الجزئية

 . و التي يمكن أن تكون حاضرة في أي بنية 

قتصاد السيكوسوماتي مصطلح معقد  يععنى بدراسة عدة جوانب من هنا يتضح لنا أن اال

للتطور الفردي لكل شخص أثناء النمو و التطور وأثناء التهديم، فنجد دائما روابط اقتصادية 

 بين مختلف الظواهر السيكوسوماتية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 و التثبيتات  ات: النكوصو الخامسة المحاضرة الرابعة  

هناك تداخل كبير بين مصطلح النكوصات و التثبيتات و لهذا سيتم شارة أن تجدر اإل

 عرضهما معا .

عالقة وطيدة بين ، وجود  ( في مقال لها حول التثبيت2002)   A. Potamianouتوضح 

وهي عالقة تم تناولها منذ البداية من قبل فرويد ثم استعملت من قبل  ،التثبيت و النكوص

 أعالم المدرسة السيكوسوماتية.

 النكوص: -6

 تعريف: 1 -1

( النكوص:" بالالتينية يعني الرجوع ، 2061يعرف القاموس العالمي للتحليل النفسي )

ية ل سيكوسوماتاالنطواء ويعني أيضا الرجوع إلى الوراء )...( كما استعمل في النظرية ال

Pierre Marty حيث إذا لم يتم إيقاف حركة  بالتفريق بين النكوص و اختالل التنظيم ،

من قبل أنظمة نكوصية بتدخل  (un mouvement rétrograde)   التراجع إلى الوراء 

 6171سياقات الجسدنة .ص إلىالتثبيتات يمكن الوصول 

في  يتمثل في االنطواء  و الرجوع إلى الوراء  و الذي التعريف العام للنكوص يتضح لنا 

في إيقاف الحركات يتمثل في النظرية السيكوسوماتية و الذي  جدا دور مهم حين له

 التخريبية عند نقاط التثبيتات كي ال نصل للجسدنة.

 دور النكوص: 1-2

 تطرقنا في التعريف لدور مهم و المتمثل في صد النكوص برفقة التثبيت للحركة الال

 تنظيمية و إيقافها كي ال نصل للجسدنة.

مجموعة  أن مرور دور النكوص في سياق النمو حيث ( موضحا6791)  Martyتحدث

حسب قوى التداعيات و  ،تنظيما أحسنات تحت سيطرة مجموع الفسيفساءوظيفية من 

ويتطلب أن تكون  ،يتطلب تحقيق تنظيم تطوري ، ((hiérarchisation التصنيف



 

 

و إال  ،في مستويات أعلى االندماجو  ،األكثر بدائية مستعدة لتواصل الحركةفات التوظي

إال أن دور النكوص لن  ،ليتدخل النكوص والعودة إلى التوظيف السابق ،سيكون هناك فشل

ويكون هذا من خالل وجود  ،يتوقف هنا بل سيسعى للوصول إلى نقطة تطورية أعلى

         611ص .لمحاولة البناءحركات تكرارية 

كما له دور آخر مهم وفعال يتمثل في  ،يعمل النكوص للعودة للوراء لمرحلة سابقة

 محاوالت بعث لحركات تنظيمية تطورية.

أطباء األطفال المعاصرين ( أن 2002)   A. Potamianou دفي هذا الصد وضحت

النكوص إلى  يتم من خالل اللجوء إلى التطور و التعلم عند المولود الجديد تكلموا عن كون 

 جديدة.قبل الولوج  في مرحلة تطورية  ،نقاط قوة للتنظيم السابق

 أن الرضيع ينكص ليقوم بإعادة تنظيمه قبل( 61،ص6771)  T.B.Brazeltonيقول 

 611ص.التطور الالحق للنمو

بالقوة استعدادا  سابقة تتميز مرحلة إلىو يعود مرحلة إعادة التنظيم  النكوص يسبقهكذا فإن 

 لمرحلة تطورية جديدة.

(  أن  التطرق للنكوصات يعتبر اعترافا بالتيار 6791)   Martyنستنتج بالرجوع إلى 

و بالرجوع إلى المعنى  ،تعود النكوصات لنقاط التثبيتإذ  ،التطوري و التيار الضد تطوري

تصنيف  الوظائف و و  ،تمثل النكوصات الوسيلة األمثل للدراسة التحليلية ،التطوري

  619العالقات بين شخصية السيكوسوماتية .

 النكوصات الكلية و النكوصات الجزئية:  1-3

 إن نوعية و مستوى النكوص الكلي يعني المجموعة الوظائفية للتطورالنكوصات الكلية: 

 . المعتبرتحدد النواة الرئيسية للنكوص  بوجود التثبيتالتي تتميز 

لها عالقة بالسلسلة التطورية الجانبية و مع الديناميات الموازية و التي  النكوصات الجزئية:

 يمكن أن تكون حاضرة في أي بنية . 



 

 

 التثبيتات -2

 تعريف 2-1

 على أنه:(5891ات التحليل النفسي التثبيت)يعرف معجم مصطلح

إنتاج "هو واقعة تعلق الليبيدو المفرط بأشخاص معينين أو صور هوامية معيشة و إعادة 

أسلوب ما من اإلشباع، و البقاء في تنظيمه تبعا  للبنية المميزة إلحدى هذه المراحل 

التطورية ...و يرى ضمن إطار النظرية الفرويدية عن الالوعي بأنه يدل على أسلوب 

و  و الصور الهوامية، تسجيل بعض المحتويات ذات القيمة التمثيلية )مثل التجارب،

"  في الالوعي بشكل ال تحول فيه، و التي تظل النزوة مرتبطة بهاالتي تستمر  الهوامات(

   (511ص 5891البالنش و بونتاليس،)

و تسجل حيث يتم االحتفاظ بخصائص تلك المرحلة ،النمو يرتبط التثبيت هنا بإحدى مراحل

 .في الالشعور محتويات و تجارب معاشة، صور ،هوامات بشكل ال يتغير

  تتحدد على أساسها االنتكاسة.نظيف إلى أن فرويد يرى أن  نقطة التثبيت هي التي   

توسعا  عرف مفهوم التثبيت أن "  وضح( 2061القاموس العالمي للتحليل النفسي )

بالنسبة له فان نظام تثبيت/نكوص   بيار مارتيالسيكوسوماتي ل توجهالملحوظا خاصة في 

التوظيف  إلىوتوسع مجال نشاطها من التوظيف النفسي  ،الوظيفي هو قاعدة كل البناء

و بوجود التثبيت مهما كان  ،خالل حدوث اختالل في التنظيم السيكوسوماتي  ،الجسدي

 أنانطالقا منها يمكن  ،لتوقفات التيار ضد تطوري، فانه يمثل مستويات أو جسدي نفسي

في التطور الفردي مجموع نكوص  -.يمثل نظام تثبيتتظهر حركة إعادة التنظيم تطورية

     246.ص "قدراته الدفاعية

تشكل نظام التثبيتات الوظيفية الذي يكون شخصي و الذي سيصبح أن   Martyيوضح  

  .و الدفاع لالنطواء امرجعي االحياة نظام مدىبسرعة ول

ا نهأعلى أساس ات تجدر اإلشارة لكون النظرية السيكوسوماتية لبيار مارتي ترى التثبيت

إذ تعمل على إيقاف الحركات الالتنظيمية،التي ،نقطة دفاع مهمة ضد التيار الضد تطوري



 

 

التنظيم والتي تهدف لتواصل البناء و  انطالق حركات إعادة  تساهم في كما تهدف للهدم، 

 التطور.

قارناها بنظرة السيكوسوماتية ما إذا  ة التحليل النفسي للتثبيت سلبية وبالتالي نرى أن نظر 

         .جداالتي  تراه نقطة دفاع مهمة 

 مستويات التثبيت:  2 -2

فان حدوث التثبيت، ال يعني توقف النمو، لكون نزوات الحياة  Marty (5891)حسب 

تدفع عادة الحركات التطورية لألمام، فال تكون الحركات التطورية خطية وال أحادية البعد 

هذا  ،(bases multifocales de départ) لالنطالق البؤر  ةمتعدد قاعدةوهذا بفضل 

ما يعني وجود عدة مستويات  ،الوقتفي نفس تنطلق ما يعني وجود عدة حركات بنائية 

 اآلن. والتي سنتناولها  للتثبيت

 :ةالمركزي ةالتطوري السلسلة 2-2-1

التطرق لهذه تتشبت النكوصات الكلية  بالسلسلة التطورية المركزية .في هذا الصدد، ستتم 

 و اللتان تتمثالن في  مهمتيننقطتين  إلىالسلسلة بالرجوع 

أ.مكونات السلسلة التثبيتات التطورية السابقة للتثبيت الرئيسي ، و دورها في تحديد    

 و المشاركة في األحداث النكوصية.

ب. التثبيتات التطورية التي تأتي بعد التثبيت الرئيسي و دورها في تحديد المشاركة         

 في األحداث النكوصية.

 نكوصات. -يشكل مجموع هذه الديناميات الخاصة بالسلسلة خط حقيقي  للتثبيتات

الرئيسي تعرف على السلسلة التطورية المركزية البد من دراسة التثبيتات السابقة للتثبيت لل 

لنا السلسلة المركزية والتي يشكل  في نفس السلسلة ومجموعهمهم حيث نجد ،و التي تليه

 نكوصات.-تضم نظام قوي للتثبيتات



 

 

و  ،النكوصات الكلية إليهاوالتي ترجع  ،بعيدا عن السلسلة التطورية المركزية للتثبيتات

 ،تظهر سالسل اقل أهمية من السلسلة المركزية أنيمكن  ،الفسيفساء األولي إلىبالرجوع 

و التي تلتحق جميعها بالسلسلة المركزية  ،والتي تتموضع جانبيا مع ديناميات أخرى

 (faisceau central للتثبيتات والتي سماها مارتي بالشعاع المركزي المشترك

commun ) 

ت تظهر أعراض والتي كلما ابتعدت المجموعات النكوصية عن التنظيم المركزي للتثبيتا

 تحتوي خصائص النكوصات الجزئية .

 :للتثبيت  السالسل التطورية الجانبية 2-2-2

بجانب السلسلة التطورية .هذه السالسل عدة سالسل جانبية سلسلة أوتكون هناك  أنيمكن 

 الجانبية متفاوتت األهمية والتي يمكنها أن تؤثر في عدة أنواع من التنظيمات.

 الربو.-نكوصات من نوع حساسية-هنا وجود تثبيتات يمكن أن نصنف

         :الديناميات الموازية 2-2-3

 األحيان بعض نجد في يصعب التحاق الديناميات الموازية بالشعاع المركزي المشترك 

 ظهر ي قرب ما يمكننا أن نقول عنه أنه مباشرأتدل على وجود تفريغ نزوي  أولية،تعبيرات 

 ي يمكن أن يكون شاذ، سمات طبيعيةنشاط جنس فنية كانت أو ال،على شكل إعالءات 

    ,p 149-137) (Marty. M. (1976).عصابية أو ذهانية

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 


